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ÖN SÖZ 
 

BİR ÖMRÜN SƏDASI 
 

Müstəqilliyimiz bir çox sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyat sahə-
sində də az-çox yaradıcılıq səriştəsi olan bir çox qələm sahibləri 
üçün də geniş meydan açmış, əsərlərini kitab halında oxuculara təq-
dim etmək imkanı yaratmışdır. 

Belə qələm sahiblərindən biri də həmyerlimiz, qocaman təhsil 
işçisi, Şabran torpağında yaşayıb-yaradan Zakir Bayramlıdır. Onu 
orta məktəb illərindən tanıyıram. Məndən bir neçə yaş böyükdür. 
Yerli yazarlarla keçirilən görüşlərin birində Zakir nəzərimdə birdən-
birə bir az da ucaldı. Bu, təxminən yarım əsr bundan əvvəl Şabranın 
ilk orta təhsil ocağında - şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbdə baş 
verdi. Rayonun yaradıcı ziyalıları ilə məktəblilərin görüşündə gənc 
Zakir şerini oxudu və o gündən mən onu istedad sahibi kimi qəbul 
etdim. Sonrakı illər bu qənaətimdə yanılmadığımı sübut etdi. 

Budur, şairin həm dövrü mətbuatda dərc olunmuş, həm də bu 
günə kimi hələ işıq üzü görməyən bir xeyli şeiri qarşımdadır. Onları 
oxuduqca Zakir Bayramlının ömür yolu bir kino lenti kimi xəyalım-
da canlanır. Qırx il təhsil sahəsi ilə əlaqəli vəzifədə çalışan bir qə-
ləm sahibinin maarifçi şeirlər yazmasına təəccüb etmirəm. 

 

“Ovundurdu hər an bizi,  
Körpə uşaq qəlbimizi. 
Müəllimlərimizin sözü 
İşıq saçdı yolumuza,  
Qüvvət verdi qolumuza.” 

(“Ana məktəb”) 
 

Biz Zakiri sonralar 70-ci illərdə “Çıraqqala” ədəbi məclisinin 
məşğələlərində görürük. Məclisdə Ə.Cəfərli, C.Cəfərli, Ə.Quliyev, 
A.Qədirov, C.Həsənov kimi sənətkarlarla yanaşı addımlayan Zaki-
rin özünəməxsus səsi aydın eşidilir. Bu səs əyilməz şair qürurunun 
manifesti kimi onun  bütün yaradıcılığı boyu pərdə-pərdə yüksəlir: 
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“Mən ucuz şöhrətə, vara, dövlətə,  
Dostum, satılmadım heç vədə, inan. 
Düşəndə çətinə, hər əziyyətə,  
Qəddimi dik tutdum, şax gəzdim hər an.” 

                                                           (“Qorxuda bilmədi”) 
 

Zakir Bayramlının şeirlərini mövzu, forma və üslub baxımın-
dan bir neçə qrupa bölmək olar. Xüsusən Vətənə, doğma yurda həsr 
etdiyi şeirlərdə el-obaya bağlı bir şair ürəyinin ritmi ilə damarlarda 
axan qanın ahəngdar səsini yalnız əsl vətəndaş duya bilir. 

 

Cismən uzaq olsam da,  
Sanıram yanımdasan,  
Kövrək duyğularımda,  
Qanımda, canımdasan,  
Görməyəsən duman, çən,  
Vətən, Vətən, can Vətən! 

(“Can Vətən”) 
 

Çox az şairlər var ki, qələmini müxtəlif  ədəbi janrlarda uğurla 
işlədə bilir və istəyinə nail olur. Zakirin bədii nümunələri arasında 
heca vəznində müxtəlif şeir şəkillərinə rast gəlmək olar. Forma 
müxtəlifliyi, mövzuya uyğun uğurlu ifadə tərzi onun şeirlərini bir 
qədər də oxunaqlı edir. 

Zakirin “Mavi Xəzər” şerində və “Məhəbbət nəğməsi” lirik 
poemasında romantik ruh çox güclüdür. Şair məhəbbət nəğməsinin 
insan həyatında hər cür nemətdən şirin olduğunu inandırıcı roman-
tik çalarlarla verməyə çalışmışdır. 

İnanırıq ki, geniş oxucu kütləsinə təqdim olunmuş “Bir ömür 
yaşadım...” kitabı Zakir Bayramlını oxuculara daha da yaxınlaşdıra-
caqdır. 

                
Bayram Novruz,  

şair 
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VƏTƏN  
NƏĞMƏLƏRİ 

 
 

Cismən uzaq olsam da,  
Sanıram yanımdasan,  
Kövrək duyğularımda,  
Qanımda, canımdasan,  
Görməyəsən duman, çən,  
Vətən, Vətən, can Vətən! 
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VƏTƏN 
 

Çıxdım yurdun göz seyrinə,  
Dağ seyrinə, düz seyrinə,  
Könlüm uçdu söz seyrinə,  
Valeh oldum, sözün düzü,  
Nə gözəlmiş “Vətən” sözü. 
 

Torpağını ayaqladım,  
Tarixini varaqladım,  
Gah sevindim, gah ağladım,  
Gördüm qalıb ruh bədənsiz,  
Neçə elim, obam mənsiz. 
 

Mən Vətənin vurğunuyam,  
Yollarının yorğunuyam,  
Tarixindən sorğuluyam,  
Hanı mənim Göyçə gölüm? 
Bu nə sərhəd, bu nə bölüm? 
 

Zaman-zaman haylayıblar,  
Dilim-dilim paylayıblar,  
Araz boyu taylayıblar,  
Vətən iki sahil olub: 
Biri şimal, biri cənub. 
 

Dərbənd şimal boylarımdır,  
Təbriz cənub soylarımdır,  
Araz, Samur çaylarımdır,  
Yurdum düşüb pərən-pərən,  
Kim eləyib bunu görən? 
 

Çox eşitdim harayları,  
Yada saldım olayları,  
Keçim gərək bu çayları,  
Körpü salım Vətənimə,  
Ruhum dönsün bədənimə. 
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CAN VƏTƏN 
 

Taleyin hökmülə mən,  
Yenə səyahətdəyəm. 
Seyr etdikcə dünyanı,  
Elə bil cənnətdəyəm. 
Qəlbim hey deyir nədən,  
“Vətən, Vətən, can Vətən?” 
 

Təyyarədən düşərək,  
Mən qatarla gedirəm. 
Vaqonda pəncərədən 
Hər yeri seyr edirəm. 
Yaman darıxıram mən,  
Vətən, Vətən, can Vətən. 
 

Uzaq qürbət ellərdə 
Olsam da əziz qonaq,  
Çıxarmı heç yadımdan 
Doğma kəndim, bağça, bağ? 
Deyirəm gələn gündən,  
Vətən, Vətən, can Vətən. 
 

Cismən uzaq olsam da,  
Sanıram yanımdasan,  
Kövrək duyğularımda,  
Qanımda, canımdasan,  
Görməyəsən duman, çən,  
Vətən, Vətən, can Vətən! 
 

Nur kimi gözümdəsən,  
Kəlməmdə, sözümdəsən. 
Elə bil özümdəsən,  
Eşqimdə bir zirvəsən,  
Vətən, Vətən, can Vətən. 

                          1997 
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AZƏRBAYCANIM 
 

Ey ömrümün dan ulduzu Azərbaycan,  
Gözümdə nur, dizimdə güc, bədəndə can. 
Göz oxşayır, könül açır bu gün dövran,  
İnkişafdan, yüksəlişdən coşur qanım,  
Dünya durduqca yaşa, Azərbaycanım! 
 
Dəyişdirib libasını neçə kənd, şəhər,  
Könül açır hər tərəfdə mənzərələr. 
Qələbədən soraq verir bizə səhər,  
Gəlir zəfər qüruruyla qəhrəmanım,   
Dünya durduqca yaşa, Azərbaycanım! 
 
Uğuruna bütün dünya heyran qalıb,  
Çöx ölkədən turist gəlib mehman qalıb. 
Görüb sənin bu gününü, heyran qalıb,  
Deyib, axı həqiqəti necə danım? 
Dünya durduqca yaşa, Azərbaycanım! 
 
Əskərlərin keşik çəkir sərhədlərdə,  
Güclü ordun düşmənləri salıb dərdə. 
Əmr eləsə Baş Komandan-baş sərkərdə,  
Qurban olar Vətənimə şirin canım,  
Dünya durduqca yaşa, Azərbaycanım!   
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BAKI 
 

Yaraşıqlı, abad küçələr,  
Aylı-ulduzlu gecələr. 
Görər, gözlərim dincələr,  
Küləkli şəhərim, Bakı,  
Günəşli səhərim, Bakı. 
 
Bəzəyindir sənin bulvar,  
Ötənləri yoldan saxlar. 
Sevinir gələn qonaqlar,  
Küləkli şəhərim, Bakı,  
Günəşli səhərim, Bakı 
 
İçəri şəhərdə aləm var,  
Qorunur qədim binalar: 
Saraylar, evlər, qalalar. 
Küləkli şəhərim, Bakı,  
Günəşli səhərim, Bakı. 
 
Azərbaycan elindəsən,  
Xəzərin sahilindəsən. 
Sən Zakirin dilindəsən,  
Küləkli şəhərim, Bakı,  
Günəşli səhərim, Bakı. 
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ŞABRAN 
 

Qala üstə yandırın şam,  
Qoy sevinsin elim, obam,  
Əldə qopuz Qorqud babam 
İgidlər
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ÇIRAQQALA 
 

Bir tarixdir sinəndəki hər bir daşın,  
Min illərlə besablanır sənin yaşın. 
Mən bilirəm, nələr çəkib, qalam, başın. 
Sən Şabranın vüqarısan, Çıraqqala,  
Sönməz eşqi, ilqarısan, Çıraqqala. 
 
Baş əymədin bəd niyyətlə gələn yada,  
Səndən uzaq olmadı heç çox qan-qada. 
Hazır oldun əsgər kimi, çatdin dada,  
Sən Şabranın vüqarısan, Çıraqqala,  
Sönməz eşqi, ilqarısan, Çıraqqala. 
 
Neçə igid bürclərində keşik çəkib,  
İgidləri görən düşmən belin büküb. 
Sakinlərin yer belləyib, ağac əkib,  
Sən Şabranın vüqarısan, Çıraqqala,  
Sönməz eşqi, ilqarısan, Çıraqqala. 
 
Sən ərlərin, ərənlərin əl-qolusan,  
Haqqa doğru gedənlərin düz yolusan. 
Vətənimin qəhrəmanlıq simvolusan,  
Sən Şabranın vüqarısan, Çıraqqala,  
Sönməz eşqi, ilqarısan, Çıraqqala. 
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“QALAALTIYA” GƏL 
 

Dağların qoynunda tutubdur qərar,  
Suyu çox şəfalı bulaqları var,  
Bütün xəstələrin dadına çatar,  
Əgər sən xəstəsən, “Qalaaltıya” gəl,  
Sağalmaq istəsən, “Qalaaltıya” gəl. 
 
Dənizdən hündürdür yüz əlli metr,  
Bulaqdan su çıxır otuz min litr. 
İç sudan doyunca, evə də gətir,  
Əgər sən xəstəsən, “Qalaaltıya” gəl,  
Sağalmaq istəsən, “Qalaaltıya” gəl. 
 
Burda faydalıdır mineral sular,  
Tərkibində neft və kükürt qazı var. 
Fenol, bitum, həm alfabik turşular... 
Əgər sən xəstəsən, “Qalaaltıya” gəl,  
Sağalmaq istəsən, “Qalaaltıya” gəl. 
 
Öd yolu iltihabı, qara ciyər,  
Böyrək, sidik daşı, öd kisə, digər 
Xəstəliklər də həkimlərdən keçər. 
Əgər sən xəstəsən, “Qalaaltıya” gəl,  
Sağalmaq istəsən, “Qalaaltıya” gəl. 
 
Qalaaltında var dərdlərin davası,  
Xoş mənzərə, bir də təmiz havası. 
Müalicə etdir, olsun şəfası,  
Əgər sən xəstəsən, Qalaaltıya gəl,  
Sağalmaq istəsən, Qalaaltıya gəl. 
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KƏNDİM 
 

Əzizdir cığırın, yolların mənə,  
Hər daşın, hər dərən, kolların mənə,  
Doğma övladınam, qurbanam sənə,  
Eşqinlə gəlirəm cuşə, a kəndim. 
 
Sənin sərvətindir, meyvəli bağlar,  
Yaşıl meşəliklər, laləli dağlar,  
Bəzəyir hüsnünü sərin bulaqlar,  
Laləzarsan başdan-başa, a kəndim. 

 
 

1965 
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SUMAQOBA! 
 

Məhsullu tarlalar dənizə bənzər,  
Meyvəli bağların hüsnünü bəzər,  
Xəyalım quş kimi göylərdə gəzər,  
Səninlə fəxr edir bu el, bu oba,  
Sumaqoba. 
 
Bərəkətli torpaq aşıb-daşır, bax,  
Saf sulu bulaqlar pıçıldaşır, bax,  
Bu yerdə qocalar cavanlaşır, bax,  
Əlindən əsanı tullayır baba,  
Sumaqoba. 
 
Comərd oğulların gəlməyir saya,  
Şöhrətin ucalır günəşə, aya,  
Xalçalar tanıdıb səni dünyaya,  
Adını yazdırıb neçə kitaba,  
Sumaqoba. 
 
Tarixin boylanır qəbir daşından,  
Çıxmaz şəhidlərin heç yaddaşımdan. 
Zakirəm xəyalın getməz başımdan,  
Səndən ayrılmaram dünya da qopa,  
Sumaqoba! 

 
 
                       



15 

ŞABRANLI QIZ 
 

Məhəbbətin atəşi 
Gözlərində parladı. 
Kipriklərin od olub,  
Lap sinəmi dağladı. 
Dərdli könlüm dözməyib,  
Bulaq kimi çağladı. 
Getmə uzaq, ay ulduz,  
Dayan, a Şabranlı qız.   
 
Sən gedirsən, gözümə 
Sanki qaranlıq çökür. 
Bu həsrət gecə-gündüz 
Qəlbimi didir-sökür. 
Getsən məni məhv edər 
Bu ayrılıq, bu fikir. 
Barı söylə bircə söz,  
Aman, a Şabranlı qız! 
 
Məhəbbətin qəlbimin,  
Bəlkə, şah damarıdır. 
Bu saf sevgin elə bil 
Şah dağının qarıdır. 
Baxan deyir: “Bəxtəvər 
Görən, kimin yarıdır?” 
Həm mehriban, həm əziz,  
Canan, a Şabranlı qız. 

                                            
2010  
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MAVİ XƏZƏR 
 

Göz oxşayır mavi Xəzər, axır, axır... 
Nəfəs alır, dalğalanır, enir, qalxır. 
Qayalıqlar saf sulara baş vurduqca 
Haray salır dalğaları hey yardıqca. 
 

Ləpələri bir-birinin əlin tutur,  
Hərdən çıxır su üzünə, hərdən batır. 
Sahillərə çatan kimi öpür yeri,  
Sonra məmnun bir yerişlə dönür geri... 
 

Günəş çıxır, hər tərəfə şəfəq saçır,  
Onu görüb qara bulud göydən qaçır. 
Göyün üzü necə aydın görünür, bax,  
Dəniz, sahil gözəlliyə olur ortaq! 
 

Sularında, yer təkində min nemət var,  
Qara qızıl, nərə balıq - hər sərvət var. 
Gəmiləri, tankerləri gəlməz saya,  
Şan-şöhrəti səs salıbdır bu dünyaya. 
 

Qatar-qatar cərgələnir mavi sular,  
Həsrətindən sahilləri duztək yalar. 
Günəş doğar, dalğalarsa sakit yatar. 
-Oyan dəniz, sevgilimə xəbər apar. 
 

De, bir gəlsin görüşümə, qayıqla tez,  
Tezdən çıxaq səyahətə, birlikdə biz. 
Qayığımız lal suları yara-yara,  
Üzüb getsin burdan çox-çox uzaqlara. 
 

Əstikcə meh qoy tərpənsin siyah tellər,  
İpək saçlar arasında gəzsin əllər. 
Ah, nə qədər gözəlsən sən, mavi dəniz,  
Özün təmiz, qəlbin təmiz, sevgin  təmiz. 
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Suyun ətri məst eləyir sevənləri,  
Sevənlər də xatırlayır ötənləri. 
Mavi dəniz, göz oxşayan suların var,  
Bu səfərdən xoş xatirə yadda qalar. 
 

Unudulmaz günlərə bax, şirin-şirin,  
Qayıq üzür, külək əsir sərin-sərin. 
Boylandıqca yaxınlara, uzaqlara,  
Xəyal quşum uçub gedir görən hara? 
 

Göy sularda sevinc də var, kədər də var,  
Qoy həmişə qəlbdə sevinc tutsun qərar. 
Coş, ey dəniz, qoy suların dalğalansın,  
Bu diyarda həmişə toy-busat olsun. 
 

Nə olar ki, dostlarıma xəbər yetir,  
Ləpələrin qucağında götür, gətir. 
Qorxma, dəniz, sərt küləkdən, sulu qardan,  
Qara tufan çıxarmasın səni yoldan! 
 

Sərt küləklər qucaqlayıb sularını,  
Səs-küy salıb bağlamasın yollarını. 
Qayığını aparmasın uzaqlara,  
Gəlsin dostum dalğaları yara-yara. 
 

Acığı at, kini unut, bir gəl yola,  
Dincəl dəniz, sahilləri öp, qucaqla. 
Bu yerlərin gör nə gözəl havası var. 
Saf suyunun min bir dərdə davası var... 
 

Bu füsunkar hüsnünə mən bilməm  nədən,  
Bir könüldən min könülə vuruldum mən? 
Coş, ey Xəzər, qoy həmişə üzün gülsün,  
Sevgililər sahilinə tez-tez gəlsin. 
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TAXTAKÖRPÜ 
 

Vəlvələçay şırhaşırla axıb gəlir,  
Dərələrə, yamaclara baxıb gəlir. 
Sinəsinə gül-çiçəyi taxıb gəlir,  
Yaraşıqsan sən Şabrana, Taxtakörpü,  
Can verirsən Abşerona, Taxtakörpü. 
 
Qədim dağlar qoynunda sən yer almısan,  
Vətənimdə yüksəklərə ucalmısan. 
Şöhrətinlə bu dünyaya səs salmısan,  
Yaraşıqsan sən Şabrana, Taxtakörpü,  
Can verirsən Abşerona, Taxtakörpü. 
 
Bu günlərdə mən neçə dağ, dərə aşdım,  
Səni gördüm, tanımadım, əvvəl çaşdım,  
Salam verdim, əlin sıxdım, qucaqlaşdım,  
Yaraşıqsan sən Şabrana, Taxtakörpü,  
Can verirsən Abşerona, Taxtakörpü. 
 
Bol suyundan şoran düzlər cana gəlsin,  
Bağ-bağçalar girsin yaşıl dona, gəlsin. 
Sularında dincəlməyə sona gəlsin. 
Yaraşıqsan sən Şabrana, Taxtakörpü,  
Can verirsən Abşerona, Taxtakörpü. 
 
Zakir sənin məkanında qonaq qalıb,  
Zəhmətsevər insanlardan ilham alıb. 
Sevgin çoxdan ürəyimdə yuva salıb,  
Yaraşıqsan sən Şabrana, Taxtakörpü,  
Can verirsən Abşerona, Taxtakörpü. 
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ŞUŞA 
 

Şuşa sözü lüğətdə qala yeri deməkdir,  
Qalanın divarları şəhərə bir bəzəkdir. 
Yoxdur belə gözəl yer, Şuşa dünyada təkdir,  
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
 

Burda canlı tarixdir qədim qəbir daşları,  
Bu daşlar çox görübdür davanı, savaşları. 
Bir bax, qurumayıbdır üstündə göz yaşları. 
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin  gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
 

Şuşanın təkrarolmaz çox mədəni irsi var,  
Sarayların, evlərin üzərində naxışlar 
İnsanlara uzaqdan gözəl təsir bağışlar. 
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
 

Vaqifə bu məqbərə, Üzeyirə abidə 
Sənətkar əlləriylə yarandı neçə ildə. 
Mən ölməz insanlara “əhsən” dedim könüldə,  
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin  gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
 

Sanki təzə gəlindir bax “Xan qızı bulağı”,  
Ağaclıq, gül- çiçəkdir yan-yörəsi, qabağı,  
Bulağın sərin suyu valeh edir qonağı,  
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin  gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
 

Şuşa sanki cənnətdir, çox təmizdir havası,  
Vardır belə havanın cana zövqü-səfası. 
Havadan qiymətlidir gözəllərin vəfası,  
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin  gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
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Musiqidir Şuşanın gedib-gələn nəfəsi,  
Burda hamı oxuyur “Qarabağ şikəstəsi”. 
Onlara Allah özü verib ecazkar səsi,  
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin  gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
 
Şuşada bir gözəli sevdim, könül verdim mən,  
O gözəldən etibar, bir də sevgi gördüm mən. 
Məhəbbət bağçasından tər-təzə gül dərdim mən,  
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
 
Təbiətin gözüdür gözəl “İsa bulağı”,  
Suyundan içən kimi göynədir dil-dodağı. 
Yayılıbdır dünyaya Şuşanın xoş sorağı. 
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin  gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşam. 
 
Səhər tezdən piyada çıxdım “Cıdır düzü”nə,  
Gül-çiçəyin xoş ətri vurdu mənim üzümə. 
Parlaq işıq ələndi, ürəyimə, gözümə,  
Gündən-günə gözəlləş, çiçəklən, mənim Şuşam,  
Sənin gözəl hüsnünə ürəkdən vurulmuşsa bula
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MİNGƏÇEVİR 
 

Bozdağ ana kimi alıb qoynuna,  
Kür çayı qolunu salıb boynuna. 
Girmisən ətirli yaşıl bir dona,  
Ey gənclik şəhərim, Mingəçevirim,  
İşıqlı səhərim, Mingəçevirim. 
 
O geniş küşələr, o geniş bağlar,  
Sənə heyran olur gələn qonaqlar. 
Hələ qabaqdadır çox gözəl çağlar,  
Ey gənclik şəhərim, Mingəçevirim,  
İşıqlı səhərim, Mingəçevirim. 
 
Eneji çox boldur sənin sayəndə,  
Yanır işıqların şəhərdə, kənddə. 
Ürək fərəhlənir səni görəndə,  
Ey gənclik şəhərim, Mingəçevirim,  
İşıqlı səhərim, Mingəçevirim. 
 
Sən gözəl, müasir, təmiz şəhərsən,  
Günəşlə oyanan nurlu səhərsən. 
Altmış ildir ki, dildə əzbərsən,  
Ey gənclik şəhərim, Mingəçevirim,  
İşıqlı səhərim, Mingəçevirim. 
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NAFTALAN 
 

Odlar yurdu torpağıdır ünvanın. 
Yaşıllıqdır, abadlıqdır dörd yanın,  
Hər ölkədən gəlir sənin mehmanın,  
Bütün dünya sənə heyran, Naftalan,  
Xəstələrə sənsən loğman, Naftalan! 
  
Sənə pənah gətiribdir görün kim: 
Adi işçi, fəhlə, kəndli, müəllim. 
Dərdlərinə çarə tapmayıb həkim,  
Ona neftin olub dərman, Naftalan  
Xəstələrə sənsən loğman, Naftalan! 
 
Sağlamlıq bədəndə canda olmalı,  
Sümükdə, ilikdə, qanda olmalı,  
O, nemətdir, hər insanda olmalı 
Fərqi yoxdur, qoca, cavan, Naftalan,  
Xəstələrə sənsən loğman, Naftalan! 
 
Gəlsin bura kimin ağrıyır canı,  
Dərdə şəfa tapıb, gəzsin dünyanı. 
Zakir Bayramlının olsa imkanı,  
Yazar sənə təzə dastan, Naftalan!  
Xəstələrə sənsən loğman, Naftalan! 
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NABRAN 
 

Söhbət açım sizlərə mən Nabrandan,  
Turist kimi gəlmişəm mən  Şabrandan. 
 
Qonaqların bəyəndiyi bir məkan,  
Meşə, dəniz, təmiz hava hər zaman. 
 
Neçə dəfə mən buraya gəlmişəm,  
Nə deməkdir əsil cənnət bilmişəm. 
 
Gözəldir bu istirahət mərkəzi,  
Razı salır qonaq qalan hər kəsi. 
 
Hər tərəfdən bura adamlar gəlir,  
Bir neçə gün qalıb yaxşı dincəlir.  
 
Şahdağın dağ nəfəsidir havası 
Dənizin çox dərdə vardır davası. 
 
Elə bil ki, şərqi deyir ləpələr,  
Təranəsi hər tərəfə səpilər. 
 
Sağ olsunlar, burda zəhmət çəkənlər,  
Turistlərçin bu bazanı tikənlər. 
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MƏRDƏKAN 
 

Abşeronda yerləşibdir Mərdəkan,  
Lüğətlərdə izahı var: “mərd məkan”. 
 
Adamları hər bir işdə zirəkdir,  
Hər tərəfi yaşıllıq, gül-çiçəkdir. 
 
Qayaüstü çəkilən çox rəsmlər,  
Tunc dövründən bizə gətirib xəbər. 
 
Mərdəkanın şöhrətidir qalalar,  
Qalaların başı çəkmiş bəlalar. 
 
Sənətkarlar böyük işlər görüblər,  
Qalaları silindirik hörüblər. 
 
Qələbəyə verib onlar zəmanət,  
Cəsurlartək sevməyiblər xəyanət. 
 
İndi böyük qəsəbədir Mərdəkan,  
Bakımıza o, dayaqdır hər zaman. 
 
Günü-gündən gözəlləşir bu diyar,  
Bu məkandan deyin görüm harda var?! 
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ŞABRANLI  BALASI 
 

 
Orta məktəbdə sinif yoldaşım olmuş, təyyarəçi 

 Füzuli Muradəliyevə ithaf edirəm. 
 

 
Sən göylərdə uçmağı özünə peşə seçdin,  
Bu sənəti öyrəndin, məktəblərdə dərs keçdin. 
Vətənə xidmət üçün sədaqət andı içdin,  
Uç göylərdə şahintək, ey şabranlı balası,  
Qəlbimizdə ucaltdın bir igidlik qalası. 
 
Buludlara yüksəldin güc alaraq sən yerdə,  
Uçdun dəmir qanadla, dövrə vurdun göylərdə. 
Oldun neçə ölkədə, uzaq-uzaq ellərdə,  
Uç göylərdə şahintək, ey şabranlı balası,  
Qəlbimizdə ucaltdın bir igidlik qalası. 
 
Parlaq günəş çiləyir nur sağına, soluna,  
Bulud dolaşa bilməz ayağına, qoluna. 
Uğurla davam elə sən, qardaşım, yoluna,    
Uç göylərdə şahintək, ey şabranlı balası,  
Qəlbimizdə ucaltdın bir igidlik qalası. 
 
Ölüm qorxusu yoxdur zərrə qədər gözündə,  
Çünki Allah kəlməsi var dilində, sözündə. 
Bizi unutmayırsan bilirəm göy üzündə,  
Uç göylərdə şahintək, ey şabranlı balası,  
Qəlbimizdə ucaltdın bir igidlik qalası. 
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Sən Şabrana gələndə, bir toy, bir busat olur,  
Qohumların, dostların qəlbi qürurla dolur. 
Sevinclə qarşılayır, sevinclə yola salır,  
Uç göylərdə şahintək, ey Şabranlı balası,  
Qəlbimizdə ucaltdın bir igidlik qalası. 
 
Fəxr edirik, olmusan Vətənə layiq övlad,  
Əməkdar təyyarəçi! Gözəl yaraşır bu ad. 
Vətən mükafatıdır sənə verən qol-qanad,  
Uç göylərdə şahintək, ey şabranlı balası,  
Qəlbimizdə ucaltdın bir igidlik qalası. 

 
                                  2012 
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BASQAL 
 

İsmayıllı bölgəsindədir Basqal,  
Kəndin tarixini məndən xəbər al. 
 
Niyaldağın ətəyində yerləşib,  
Cavanları döyüşlərdə şirləşib. 
 
Ona hər gözəllik verib yaradan,  
Şərqin İpək yolu keçir buradan. 
 
Basqalda qış fəsli yaman sərt olur,  
Dözür adamları buna, mərd olur. 
 
Gələndə bu yerə sevimli bahar,  
Sanki bir cənnətə dönür bu diyar. 
 
Yaşıl dona girir meşələr, bağlar,  
Gül açır hər tərəf, olur laləzar. 
 
Burda onlarcadır meyvə bağları,  
Məmnun yola salıb çox qonaqları. 
 
Basqalı seyr etmə, ey dost, uzaqdan,  
Yaxın gəl, sudan iç Qoşabulaqdan. 
 
Burda qarşılayar səni xan çinar,  
Tarixlər şahidi qocaman çinar. 
 
Ən azı beş yüz il onun yaşı var,  
On altıncı əsrdən qalmış yadigar. 
 
Kəsmə daş bəzəyir yolu, keçidi,  
Ucalıqdır Hacıbala məscidi. 
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Zəlzələyə qarşı tədbir görülüb,  
Evlər möhkəm materialdan hörülüb. 
 
Binalarda olan gözəl naxışlar,  
Ustalara qazandırıb alqışlar. 
 
Hər evin özünün təndiri vardır,  
İsti çörək ilə pendiri vardır. 
 
Ocaqlarda bişir Basqal dolması,  
Süfrələrdə ətir saçır alması. 
 
Ticarətlə məşğul olub bu yerlər,  
Meydanları, köşkü olub deyirlər. 
 
İpəkçilik sexləri də olubdur,  
Nadir sənət bu günədək qalıbdır. 
 
Çox zərif naxışlı kələğayılar,  
Görənlər bəyənib onları alar. 
 
Burda boyaqçılıq edib inkişaf,  
Bütün işlər təmiz, ustaları saf. 
 
Boyanır parçalar təbii rənglə,  
Həyat davam edir yüksək ahənglə. 
 
Basqalda mən sevgi, məhəbbət gördüm 
Şairə, sənətə çox hörmət gördüm. 
 
Hər zaman çiçəklən, ey gözəl Basqal,  
Gedirəm, çox sağ ol, sağ-salamat qal. 
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MÜXTƏLİF  
ŞEİRLƏR 

 
 

Mən ucuz şöhrətə, vara, dövlətə,  
Dostum, satılmadım heç vədə, inan. 
Düşəndə çətinə, hər əziyyətə,  
Qəddimi dik tutdum, şax gəzdim hər an. 
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ANA MƏKTƏB 
 

Pirəbədil kənd tam orta məktəbin  
100 illiyi münasibətilə. 

 
Sevdin bizi hərarətlə,  
Saf ürəklə, sədaqətlə,  
Tükənməyən məhəbbətlə,  
Bir mehriban ana kimi,  
İlk sinifdən sona kimi. 
 
Şaxələndik, budaq atdıq,  
Gecəni gündüzə qatdıq,  
Arzuya, istəyə çatdıq,  
Qanad açdıq quşlartək biz,  
Nura boyandı ömrümüz. 
 
Ovundurdun hər an bizi,  
Körpə uşaq qəlbimizi. 
Müəllimlərimizin sözü 
İşıq saçdı yolumuza,  
Qüvvət verdi qolumuza. 
 
Adın dillərdə dolaşdı,  
Bizimlə bir məşhurlaşdı. 
Zakir təzə nəğmə qoşdu 
Bu şöhrətə, şana, məktəb,  
Ana məktəb, ana məktəb! 

2012 
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QOCALMIR HEC MƏHƏBBƏTİM 
 

“Ana” dedim, “Vətən” dedim,  
Dil açarkən ilk sözü mən. 
“Ana” dedim, “Vətən” dedim 
Göz açarkən dünyaya mən 
İlk addımda, izimdə mən. 
 
Bax, belədir təbiətim,  
Qocalmır heç məhəbbətim. 
 
“Torpaq” dedim, hər qarışı 
Altı qızıl, üstü cənnət. 
“Torpaq” dedim, hər qarışı 
Çiçək açsın, çəkək zəhmət. 
 
Köç etsə də cavanlığım,  
Saçlarıma düşsə də dən. 
Əldən getsə də gəncliyim,  
Çöhrəmdə görünsə də  çən. 
 
Qəm yemirəm, əziz dostum,  
Sevgi dolu ürək həmən... 
Bax, belədir təbiətim,  
Qocalmır heç məhəbbətim... 

                                2000 
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QORXUDA BİLMƏDİ 
 

Düz yolla getməkçin kicik yaşımdan,  
Neçə dərə keçdim, təpələr aşdım. 
Qorxmadım həyatın qarlı qışından,  
Əyridən, saxtadan həmişə qaçdım. 
 
Mən ucuz şöhrətə, vara, dövlətə,  
Dostum, satılmadım heç vədə, inan. 
Düşəndə çətinə, hər əziyyətə,  
Qəddimi dik tutdum, şax gəzdim hər an. 
 
Nəfsi cilovladım polad zəncirlə,  
Atmadım özümü yanar odlara. 
Salmadım özümü mən dildən-dilə,  
Dözdüm çətinliyə düşsəm də dara. 
 
Nə şantaj, nə təzyiq, nə saysız hədə 
Çaşdıra bilmədi düz yoldan məni. 
Odur ki, həyatda heç vaxt, heç vədə 
Qorxuda bilmədi hər nadan məni. 

 
                                    2000  
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ANA 
 

Yayda ayaqyalın gəzdiyim zaman 
Bəzən ayağıma tikan batıbdır. 
Mənim ayağıma batan o tikan,  
Ana ürəyindən qan axıdıbdır.   
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QİYAMƏT  QOXUSU 
 

Fələkmi çarxını döndərib geri,  
Yoxsa ki, şıltaqlıq tutub göyləri? 
Təkanlar, vulkanlar bürüyüb yeri,  
Olaylar baş verir hər gün durmadan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan. 
 
Ümmanlar kükrəyir, dalğalar köpür,  
Kəndlər viran qalır, şəhərlər çökür. 
Bütün bəşəriyyət göz yaşı tökür,  
Sular sahillərə axır dəryadan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan. 
 
Yağışlar, leysanlar ünvansız olub,  
Sellər, qasırğalar amansız olub,  
İnsanlar ümidsiz, gümansız olub. 
Qartal sığınacaq umur qayadan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan. 
 
Bəlkə də, günahlar özümüzdədir,  
Düzgün yaşanmayan ömrümüzdədir,  
Nələr törədirik, hər şey üzdədir. 
Bizə asi olub bizi yaradan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan. 
 
Gecəli-gündüzlü hey əlləşirik,  
Sərvət axtarırıq, qazıb-eşirik,  
Yerin nüvəsini oyub deşirik,  
Sonra da bəd xəbər yayırıq aydan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan. 
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Ən yeni silahlar maraqdan keçir,  
Okean dibində sınaqdan keçir,  
Məqsəd insanları qırmaqdan  keçir. 
Təbiət diksinir, qopan fəryaddan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan. 
 
Neçə min illərdir yaşayır bəşər,  
Hələ də bədguman, hələ də təşər. 
Haqlayıb deyəsən onları məhşər,  
Ordan olmayacaq geri qayıdan,  
Qiyamət qoxusu gəlir dünyadan. 
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QANUNLAR 
 
Tərəzidir elin gözü,  
Verər daim düzgün qərar. 
Düzlüyə səsləyir bizi 
Qanunlar, ali qanunlar. 
Qanundan uca nə var ?! 
 
Gücümdür, qol-qanadımdır,  
Yaşam tərzim, həyatımdır. 
Muğamatım, bayatımdır 
Qanunlar, alı qanunlar. 
Qanundan uca nə var ?! 
 
Yolumuzda bir mayakdır,  
Bu elə, xalqa dayaqdır. 
Daim əsgərtək oyaqdır 
Qanunlar, ali qanunlar. 
Qanundan uca nə var?! 
 
Hər an döyünən ürəkdir,  
Ömrümüzə bər-bəzəkdir. 
Dünyamıza o gərəkdir,  
Qanunlar, ali qanunlar. 
Qanundan uca nə var?! 
 
Zakir sizə məftun olub,  
Kərəm olub, Məcnun olub. 
İlk sevgisi qanun olub,  
Qanunlar, ali qanunlar. 
Qanundan uca nə var ?! 
                          

                             2005 
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İNSAN YAŞAMALI, YAŞATMALIDIR 
 

İnsan var nurunu günəşdən alıb,  
Zərrin şüalarla cilalanıbdır. 
İnsanlıq qəlbinin hakimi olub,  
Ülvi duyğularla cilovlanıbdır. 
 
İnsan var sönməyən eşqin möhtacı,  
Əbədi məhəbbət sorağındadır. 
Sevgidə taleyi bəxtindən acı,  
Bülbültək bir gülün fərağındadır. 
 
İnsan var elə bil buz parçasıdır,  
Gülsə, üzündəki təbəssüm donar. 
Beləsi kədərlə qəm carçısıdır,  
Sevinci özündən kənar dolanar. 
 
İnsan var kinlidir, dəvədən betər,  
İntiqam oduyla alışıb yanar. 
Səpsən toxumundan, ədavət bitər,  
Əksən, budağına qarğalar qonar. 
 
İnsan yer üzünün əşrəfidirsə,  
Gözünü sevinclə yaşatmalıdır. 
Ömür karvanını çəkib gedirsə,  
İnsan yaşamalı, yaşatmalıdır. 
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SƏN GƏLDİ GEDƏRSƏN,  
QALAN DÜNYADIR 

 
Dünya özü boyda bir tərəzidir,  
Kim bilir dünyanın neçə yaşı var? 
Sirli, müəmmalı, həm qərəzlidir,  
Qədər göstərəni, çəkən daşı var. 
 
Yaxşının, pisin də yükünü çəkir 
Yorulmaq bilməyən bu qoca dünya. 
Birinin başına əşrəfi səpir,  
Birini çıxarır hərraca dünya. 
 
Dünya elə ulu, elə böyükdür,  
Sənin, mənim olub bölünə bilməz. 
Adəm övladının üzü dönükdür,  
Gedən bu dünyaya bir daha gəlməz. 
 
Uyma var-dövlətə, şöhrətə, şana,  
Dünya verdiyini alan dünyadır. 
Ömrünü mənasız yetirmə sona,  
Sən gəldi-gedərsən, qalan dünyadır. 
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İNSAN GƏLİR DÜNYAYA 
 

İnsan gəlir dünyaya 
Xırda, titrək addımla. 
Səs düşür el-obaya,  
Yaşayır öz adıyla. 
 
İnsan gəlir dünyaya,  
Gülür, sevinir hamı. 
Böyüyüb çatır haya,  
Artır yurdun adamı. 
 
Gəl bu qoca dünyada 
Birləşək biz, bir olaq. 
Can deyək, can eşidək,  
Birlikdə yaşa dolaq. 
 
Bütün çöllər, çəmənlər,  
Gül-çiçəyə bürünsün. 
Yox olsun qəlbdən kədər,  
Üzdə sevinc görünsün. 
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UŞAQ GƏLDİ DÜNYAYA 
 

Uşaq gəldi dünyaya,  
Sevindi ata-ana. 
Bənzədib günə, aya,  
Ad da qoydular ona. 
 
Yatağına qoyanda 
Şirin layla çaldılar. 
Yuxudan oyananda. 
Qadasını aldılar. 
 
Yerimək öyrətdilər 
Yavaş-yavaş uşağa. 
Hərdən kömək etdilər,  
Qaldırdılar ayağa. 
 
Dil açıb danışarkən 
“Ana” oldu ilk sözü. 
Boya-başa çatarkən 
Zirvələr açdı özü. 
 
Sönməz ümid  çırağı,  
Arzu çeşməsi oldu. 
Elin arxa, dayağı,  
Haqqın gur səsi oldu. 
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QIZIM LALƏ 
 

İlk nəvəmə ithaf edirəm 
 

Xoşbəxtlik sorağısan,  
Ümidlər çırağısan. 
Lalənin yanağısan,  
Bircəcə qızım Lalə,  
Körpəcə qızım Lalə. 
 
Baharımsan, yazımsan,  
Söhbətimsən, sazımsan. 
Nəğməmsən, avazımsan,  
Bircəcə qızım Lalə,  
Körpəcə qızım Lalə. 
 
Qolumsan, qanadımsan,  
Toyumsan, busatımsan. 
Sən adım, soyadımsan,  
Bircəcə qızım Lalə,  
Körpəcə qızım Lalə. 
 
Qoy var olsun bu diyar,  
Çiçəklənsin arzular. 
Bəxtin olsun sənə yar,  
Bircəcə qızım Lalə,  
Körpəcə qızım Lalə. 
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FƏXRİYYƏ 
 

Nəvəmə ithaf edirəm 
 

Qolumsan, qanadımsan,  
Toyumsan, busatımsan. 
Ən xoşbəxt həyatımsan,  
Körpə quzum Fəxriyyə,  
Ay-ulduzum, Fəxriyyə. 
 
Sən bir solmaz çiçəksən,  
Ömrümüzə bəzəksən. 
Göydən enmiş mələksən,  
Sənsən arzum, Fəxriyyə,  
Ömrüm, yazım Fəxriyyə. 
 
Babanın gül balası,  
Süsən-sünbül balası,  
Şən, şirindil balası.  
Gözəl qızım, Fəxriyyə,  
Balım, duzum, Fəxriyyə. 
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BİLMƏDİM 
 

Qara saçlarımı ağartdı dərd-qəm,  
Ölüm qoşun çəkdi, istədi öləm. 
Düşmədidə də əlimdən həmdəmim qələm,  
Mən doğru yolumdan dönə bilmədim. 
 
Yazda bulud kimi boşaldım, doldum. 
Payızda heyvatək saraldım, soldum. 
Dedim yanıb-yanıb, bəlkə, kül oldum,  
Nə qədər çalışdım yana bilmədim.   
 
Cahillər cəhd etdi, kəsə sözümü,  
Namərdlər çalışdı, yuma gözümü. 
Qatlaya bilmədi zaman dizimi,  
Nə sirdir, ay Zakir, qana bilmədim? 
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GETMƏ, DAYAN GƏNCLİYİM 
 

Sən gələndə ömrümə 
Asta addımla gəldin. 
Kövrək xatirələrlə 
Gözlərimdə yüksəldin. 
Aşıb-daşan, gəncliyim,  
Xəyallaşan gəncliyim. 
 

Sən arzular çeşməsi,  
Ümidlər çırağısan. 
Ömür adlı evimin,  
Ən əziz qonağısan. 
Ötür zaman, gəncliyim,  
Hər an cavan gəncliyim. 
 

Coşqun yaşamaq eşqim,  
Sevincim də səndədir. 
Polad kimi əyilməz 
Var-gücüm də səndədir. 
Getmə dayan, gəncliyim,  
Uzaqlaşan gəncliyim. 
 

Götür qolumun gücün,  
Apar, qoy sənin olsun,  
Götür bu ömür payın,  
Qoyma, boynumda qalsın,  
Vaxtsız qalan gəncliyim,  
Quştək uçan gəncliyim. 
 

Gedirsən, elə get ki,  
Ümidimi aparma,  
Gənclik məhəbbətimi 
Ürəyimdən qoparma,  
Sutək axan gəncliyim,  
Geri baxan gəncliyim 
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XƏYALLAR 
 

Ürək şadlanmasa, üz heç zaman gülməz,  
İnsan xəyalsız bir gün yaşaya bilməz. 
 
Həyat xəyallarla yaşamaq deyilmi? 
Xoş olan bir yükü daşımaq deyilmi? 
 
Xəyal arzu edilən bir gələcəkdir,  
Xəyal etsən, bir gün yar gələcəkdir. 
 
Xəyal daim insandan qabağa qaçır,  
Sənə yol göstərir, o, işıqlar saçır. 
 
Yazıb-yaratmaqçın hey xəyala daldım,  
Arzuların içində mən itib qaldım. 
 
Keçmiş arzularla yaşasalar belə,  
İnsanlar onları gətirmirlər dilə. 
 
Sabahkı həyat da xəyallardan keçir,  
Xoş hisslərin çeşməsindən su içir. 
 
Həyata keçəsi gələcək arzular,  
Öncə xəyallarda özünə yer alar. 
 
Ey kədərli, bəzən də  şən xəyallarım,  
Əvvəl-axır gerçəkləşən xəyallarım. 
 
Uzaqlardan gəlin mənim yanıma siz,  
Ürəyimdən dolun mənim qanıma siz. 
 
Arzularımın mayasıdır xəyallar,  
Gələcəyimin aynasıdır xəyallar. 
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DÜNYANIN MADDİ DƏRKİ 
 

Düşünərkən dünyanı 
Heyrətə gəlir insan. 
Ətraf aləmdə nə var,  
Hərəkətdədir hər an. 
 
Ən kiçik hissəciklər- 
Atomlar, malekullar... 
Hərəkətsiz görünən 
Cisimdə hərəkət var. 
 
Ulduzlar sisteminə 
Sən yaxşıca diqqət et. 
Onların hər biriylə 
Təsirdədir hər obyekt. 
 
Günəşin ətrafında 
Planetlər fırlanır. 
Yerin dövr etməsindən 
Gecə-gündüz yaranır. 
 
Sükunətdə görünən  
Bütün əşyalar belə,  
Yerlərini dəyişir 
Məkan və zaman ilə. 
 
Dünyanın maddi dərki 
Tam başa çatmayıb bil. 
Milyon illər keçsə də,  
Sona çatası deyil. 
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NİYƏ İNKAR EDİRİK? 
 

Daha yüksək formada  
İrəliyə ketməkçün,  
İnkişafa aparan 
Yolları qət etməkçün 
Bir an da ara vermir 
Kəskin mübarizələr,  
Uzun mübahisələr. 
Kəmiyyət dəyişməsi 
Keyfiyyəti dəyişir. 
Təzə məzmun köhnənin  
Sanki qəlbini deşir. 
Müxtəlif konsepsiya,  
Çoxlu nəzəriyyələr 
Təzəni tərifləyib 
Köhnələri rədd edər. 
Tarixən belə olub 
Təbiətin qanunu. 
Biri yeni doğulur,  
Birinin çatır sonu. 
İnkişaf xətti keçir 
Bir dairə çəklində. 
Zəncirvari həlqədir 
Diqqət etsən əslində. 
Yüksək vəsilələrə  
Yaxşısını götürür. 
Pislər inkar edilir,  
Yararlılar ötrülür. 
Qocaları hər zaman 
İnkar edir cavanlar. 
Atasını sevməyir 
Bir çox halda cavanlar. 
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Bəyənməyir çox zaman 
Qızlar doğma ananı. 
“Anacan” desələr də,  
Gəlinlər istəmirlər 
Nədənsə qaynananı. 
Sən sonsuz kainatın  
Qanunlarına bir bax: 
Biri təsdiq olunur  
Biri inkar olanda. 
Köhnə şeylər yox olur,  
Yenilər var olanda. 
İndi bildin nə üçün 
Köhnəni rədd edirik? 
İnkar edə-edə biz 
İnkişafa gedirik! 
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GÖZƏLLİK 
 

Sən həyatın özüsən,  
Xoşbəxtliyin gözüsən,  
Şairlərin sözüsən 
Gözəllik, ay gözəllik. 
 
Məhəbbətdən yarandın. 
Ürəklərdə yer aldın  
Gözəllərdən nur aldın,  
Gözəllik, ay gözəllik. 
 
Təbiət saf, qəlb təmiz,  
Eşqlə vurur qəlbimiz. 
Həyatımda qoydun iz,  
Gözəllik, ay gözəllik. 
 
Sevincim aşıb-daşır,  
Damarımda qan coşur. 
Ellər səndən danışır,  
Gözəllik, ay gözəllik. 
 
Göllərin sonasısan,  
Təbiət aynasısan,  
Zakirin dünyasısan,  
Gözəllik, ay gözəllik. 
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ANA 
 

Dünyaya göz açantək 
Vurdu ömrümə bəzək. 
O, göz oldu, mən bəbək,  
Məni gətirdi cana,  
Ürəyi yana-yana. 
 
Qəlbimə işıq saçdı,  
Ömrə yaraşıq  saçdı. 
Gələcəyə yol açdı,  
O nadir varlıq ana,  
Daim borcluyam ona. 
 
Həyatımdır, canımdır,  
Damarlarda qanımdır. 
Şöhrətimdir, şanımdır,  
Əziz, ağbirçək ana,  
Ətirli çiçək ana. 
 
Ucalardan ucadır,  
Başımızın tacıdır. 
Kim deyər ki, qocadır? 
Hər vaxt cavandır ana. 
Bizə həyandır ana. 
 
Ötsə də aylar, illər,  
Sevir onu könüllər. 
Zakir, qoy bilsin ellər,  
Bağlıyam o insana. 
Qurban olaram ona. 
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DOĞ, EY GÜNƏŞ... 
 

Doğ, ey günəş, sən doğanda 
Bağa-bağçaya can gəlir. 
Təbiətdə canlıların 
Damarlarına qan gəlir. 
 

Doğ, ey günəş, sən doğanda 
Fərəh gəlir bu torpağa. 
Ağacların budağından  
Şirə axır hər yarpağa. 
 

Doğ, ey günəş, sən doğanda 
Sevinc qonur üzümüzə. 
Al saçaqlı şəfəqindən  
Nur çilənir üzümüzə. 
 

Doğ, ey günəş, sən doğanda 
Həyat gülür Vətənimdə. 
Ovqatımız gözəl olur 
Səni gülərüz görəndə. 
 

Doğ, ey günəş, sən doğmasan,  
Görən dünya necə olar? 
Hava tutulsa, çıxmasan,  
O gün gündüz gecə olar. 
 

Doğ, ey günəş, sən olmasan,  
Qolumda güc-qüvvət olmaz. 
Ürəyimdə hədsiz sevinc,  
Gözlərimdə heyrət olmaz. 
 

Doğ, ey günəş, hər səhər çıx,  
İşıqlansın bu dağ-dərə. 
Xalqımızın həyat eşqi 
Qoy ucalsın yüksəklərə.  
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PAYIZ 
 

Qızıl payız, sən gələndə 
Bağ-bağçada xəzəl olur. 
Bərəkətli torpalarda 
Neçə-neçə bəhər olur. 
 
Bol ruzudan xəbər verir 
Bu zəmilər, bu tarlalar. 
Ellər sənə deyir “əhsən”,  
Bərəkətli qədəmin var. 
 
Qızıl payız, sən gələndə 
Sevincimiz aşıb-daşır. 
Nəfəsinlə könüllərdə 
İlk məhəbbət qərarlaşır. 
 
Meşələrin saçlarına 
Elə bil həna qoyursan. 
Düzənləri, yamacları 
Qızıl rəngə boyayırsan. 
 
Gözəllərin tellərinə 
Sığal çəkir sərin külək. 
Saf havada sağlam olur,  
Ağ ciyərlər, həm də ürək. 
 
Gəl, ey payız, yubanma, gəl,  
Bolluq gətir Vətənimə. 
Dalğalansın bayrağımız,  
Alqış desin xalqım sənə. 
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BİR ÖMÜR YAŞADIM... 
 
Bir ömür yaşadım mən,  
Təmiz, mənalı ömür. 
Geriyə baxıb hərdən  
Pis deməyə dil gəlmir. 
 
Bir ömür yaşadım mən,          
Gördüm yüz sevinc, kədər. 
Saçlarıma düşüb dən,  
Onlar ömrümü bəzər. 
 
Bir ömür yaşadım mən,  
Özümü xoşbəxt sandım. 
Yaxşı işlər görərək 
Layiqli ad qazandım. 
    
Bir ömür yaşadım mən,  
Zəncirlədim tamahı. 
Özümə düz yol seçib,  
Eləmədim günahı. 
 
Bir ömür yaşadım mən,  
Sadə, şərəfli ömür. 
Belə həyat hər kəsə,  
Doğrusu, qismət olmur. 
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SÖZ 
 

Cilvələnmiş bir gözəldir,  
O, şeirdir, o, qəzəldir. 
Bəlkə, dünyadan əzəldir,  
Bilən yoxdur hardandır söz.. 
 
O, sairə qoşa qanad,  
O, şeylərə qoyulan ad. 
Onsuz mənasızdır həyat,  
Min bir dərdə dərmandır söz. 
 
Yaxşı sözdür dilə bəzək,  
Pis sözü lüğətdən silək. 
Düz sözün qədrini bilək. 
Müqəddəsdir- “Quran”dır söz 
 
Zakir, söz de, saçsın ətir 
Şeirlərin sətir-sətir. 
Bu dünyada hər şey itir,  
Qiyamətə qalandır söz. 
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ÜÇ DÜŞMƏN 
 

Sağlamlığın əsas üç düşməni var: 
Birinci tütündür, tütün zəhrimar. 
Onun təsirindən “ölür” damarlar,  
Çalışaq bu dərddən biz uzaq olaq. 
 
İkinci düşmən də bil alkoqoldur,  
İnsanı ölümə aparan yoldur. 
Sərxoşluq eləmək dözülməz haldır. 
Hamını bu işdən gəl uzaq salaq. 
 
Üçüncü düşmən isə narkotikdir. 
“Ağ ölüm” adlanır, bu işdə təkdir. 
İnsanı məhv edir, kimə gərəkdir. 
 
Sağlam həyat sürək, gəl ayıq olaq,  
Sağlam cəmiyyətə biz layiq olaq. 
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MOLDOVA 
 

Qızmar günəş, təmiz hava, bol sular... 
Bu yerlərdə gör nə qədər ruzi var! 
 
Tər çiçəklə bəzənibdir çöl-çəmən,  
Gülümsəyir sevincindən yasəmən. 
 
Moldavan mahnısı dinləsən bir az,  
Qəlbində kədərdən əlamət qalmaz. 
 
Burda çox oynaqdır şəhər qızları,  
Nəfəsi əridir qışda buzları. 
 
Əgər bu diyarda olsan sən qonaq,  
Büsbütün gecəni qalarsan oyaq. 
 
Qızlarla əylənsən, yuxun qaçacaq,  
Şərabdan məst olub ruhun uçacaq,  
 
Bərli-bərəkətli torpaqları var,  
Burda məskunlaşıbdır qaqauzlar. 
 
Salsalar da yola neçə illəri,  
İtməyib adəti, milli dilləri. 
 
Yolların kənarı meyvə ağacı,  
Şirin meyvələri dərdin əlacı. 
 
Gəzdim qarış-qarış mən bu yerləri,  
Gözəldir bu yurdun çox şəhərləri. 
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Yoxdur məhəbbətə sərhəd bu yerdə,  
Sevən insan düşməz heç zaman dərdə. 
 
Bu yerlərdə sevinc, şadlıq doğulmuş,  
Könüllərdən qüssə, kədər dağılmış. 
 
Həyat eşqi qaynar daim burada,  
Bu yerlərdən vardır deyin harada? 
 
Varlıdır bu diyar yaranan gündən,  
Bu gözəl torpağı unutmaram mən. 
 

Moldava, Kirkani kəndi, 1968-ci il. 
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DÜNYA 
 

Anlamaq çətindir, bilmirəm niyə 
Şirlər boyun əyir bəzən tülküyə. 
Nə qədər əlləşib çıxsan da göyə,  
Comərdi namərdə satandı dünya,  
Axır məqsədinə çatandı dünya. 

 

Dəliyə-doluya verilib imkan,  
Düz desən dilinə batırar tikan. 
Dikdaşı qanına eləyir qəltan,  
Dar gündə adamı atandı dünya,  
Axır məqsədinə çatandı dünya. 
 

Yaxşı adamları gətirməz dilə,  
İgidə, cəsura qurdurar tələ. 
Səs-küy salanları tez verər selə,  
Aranı qaynadıb qatandı dünya,  
Axır məqsədinə çatandı dünya. 
 

Dövlətlinin dövlətini artırar,  
Alnına xoşbəxtlik möhürü vurar. 
Kasıbları borca saldırıb qırar,  
Hər şeyə göz vumub yatandı dünya. 
Axır məqsədinə çatandı dünya.
 

Birinin bağında gülləri əkər,  
Villalar ucaldar, qalalar tikər. 
Birini cəlladtək çarmıxa çəkər,  
Görməzsən bəd işdən utandı dünya,  
Axır məqsədinə çatandı dünya. 
 

Bəzini əliylə göyə qaldırar,  
Bəzini göylərdən yerə saldırar. 
Nəfəsin kəsdirər, canın aldırar,  
Top kimi tullayıb tutandı dünya,  
Axır məqsədinə çatandı dünya. 
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OĞLUMA NƏSİHƏT 
 

Oğul, görəcəyin işi yüz ölç, bir biç. 
Getdiyin yolu əvvəl yoxla, sonra keç. 
 
Lovğalığı, təkəbbürü başından at,  
Yubanma, irəlidə olana tez çat. 
 
Dünyanın işlərini çox asan bilmə,  
Lazım olan yerdə dik dur, əyilmə. 
 
Adətən, ağac yoğunluğundan sınar,  
Kobut olan adamı el-oba qınar. 
 
Saxla atanın, ananın hörmətini,  
Belə etsən, alarsan öz qiymətini. 
 
Valideynə hörmət bir borcdur övlada,  
Ödəyən çatacaqdır layiqli ada. 
 
Oğul, heç zaman həddini gəl aşma sən,  
Heç kəsə daş-kəsək atıb, sataşma sən. 
 
Bir qoluzorluya rast gələrsən inan,  
Alar qisasını səndən o durmadan. 
 
Çalış həmişə şirin danış, şirin gül,  
Ziyan verməsin sənə ağzındakı dil. 
 
Sözlərin gül kimi qoy ətir saçsın,  
Xoş rəftarın, davranışın könül açsın. 
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Övladına yaxşı təhsil, tərbiyə ver,  
O da tutsun həyatda layiqli bir yer. 
 
İşində ciddi ola bilsən əgər sən,  
Tez şöhrət qazanıb irəli gedərsən. 
 
Çalış həmişə uca tut soyadını,  
Beləcə yüksəlt el içində adını.  
 
Hər zaman bel bağla uca tanrıya,  
Etdiyin şükürlər gəlməsin saya. 
 
Arzum budur, gündən-günə ucalasan,  
Sağlam olub yüz yaşında qocalasan. 
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ÇOX YAŞAMAQ BİZLİK DEYİL 
 

İnsan üçün nədir deyin altmış yaş,  
Ömür gedir axarıyla yavaş-yavaş. 
 

Hələ neçə xəstəyə baş çəkməliyəm,  
Gülləri sulayıb, ağac əkməliyəm. 
 

Hələ qalıb ürəyimdə gənclik odu,  
Getməyibdir damağımdan eşqin dadı. 
 

Bundan sonra yüz ölçüb bir biçməliyəm,  
Lazım gəlsə şirin candan keçməliyəm. 
 
Günəş kimi parlayan azad diyarda,  
Ömrün qalan hissəsini vermərəm bada. 
 
Bir zərrəcə işıq olub saçaram mən,  
Pis adətdən, pis vərdişdən qaçaram mən. 
 
Uzaq qürbətdə neçə qohumum var,  
Gecə-gündüz yolumu gözləyir onlar. 
 
Çoxdur qəlbimdə arzularımın sayı,  
Kaş görəydim mən nəvə-nəticə toyu. 
 
Bu işıqlı dünyadan doymamışam mən,  
Həyatdan  kam almamış ölən deyiləm. 
 
Qismət olsa Qarabağa gedəcəyəm,  
Suşa qalasına ziyarət edəcəyəm. 
 
Tanrının əlindədir taleyimiz bil,  
Çox, ya az ömür sürmək, bu bizlik deyil. 
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YOLLAR 
 

Kimini səfalı, gözəl bir bağa,  
Kimini dincəlmək üçün yaylağa,  
Kimini gətirir uca bir dağa,  
Bəs məni aparır haraya yollar? 
Ömrümü çatdırıb yarıya yollar. 
 
Sanki tor çəkibdir kim isə gözə,  
İnsan özün atır çaya, dənizə. 
Qalır fəlakətlə bəzən üz-üzə,  
Baxmayır qocaya, qarıya yollar,  
Bəs məni aparır haraya yollar? 
 
Birini aparır mağara, toya,  
Biriyçün yol açır ulduza, aya. 
Birinin rastına çıxır sal qaya,  
Fərq qoymur kasıba, varlıya yollar,  
Bəs məni aparır haraya yollar? 
 
Birisini muradına çatdırır,  
Birisinə ev-eşiyin satdırır. 
Gətirərək çirkab suda batdırır. 
Çağırmır heç kimi haraya yollar,  
Bəs məni aparır haraya yollar? 
 
Biri gedir şux gözələ baxmağa,  
Tuş gəlir axırda gözəl axmağa. 
“Gözəl” də öyrənib evlər yıxmağa,  
Salır ayrılığı araya yollar,  
Bəs məni aparır haraya yollar? 
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Birinə əliylə tələ qurdurur,  
Yalan danışdırıb, ara vurdurur. 
Şahidlik etdirib, üzə durdurur,  
Ağdır dedizdirir qaraya yollar. 
Bəs məni aparır haraya yollar? 
 
Birinə güc gəlir onun tamahı,  
Birini qusdurur yetimin ahı. 
Allahdır hamının ümid-pənahı,  
Çatdırsın hamını Tanrıya yollar,  
Bəs məni aparır haraya yollar? 
 
Gəlin yolumuzu biz düzgün seçək,  
Bir yol biçmək üçün yüz dəfə ölçək. 
Həqiqət yolunda həyatdan keçək,  
Aparsın bizi də oraya yollar,  
Bəs bizi aparır haraya yollar? 
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ŞƏLALƏ 
 

Yenə ağ saçını töküb üzünə,  
Sığal çəkib qaşlarına, gözünə,  
Çayın yatağından çölün düzünə 
Belə naz-qəmzəylə axma, şəlalə,  
Getsən, bir də geri baxma, şəlalə. 
 
O uca qamətin, o büllur sinən 
Daha da füsunkar olmuşdu dünən. 
Sənə valeh olub bu çöl, bu çəmən. 
Qovuşmağa çox darıxma, şəlalə. 
Getsən, bir də geri baxma, şəlalə. 
 
İndi bu dağların əriyib qarı,  
Görünür lap aydın əzmi, vüqarı. 
Unutma saf eşqi, bir də ilqarı,  
Qəlbimi yandırıb yaxma, şəlalə,  
Getsən, bir də geri baxma, şəlalə. 
 
Bu gözəl hüsnünə mən baxa-baxa,  
Həsrət şeri dedim sən axa-axa. 
Getmə gözlərimdən, getmə uzağa,  
Sevdalı könlümü sıxma, şəlalə,  
Getsən, bir də geri baxma, şəlalə. 
 
Həmişə zirvədən axıb gəlirsən,  
Dağlara, düzlərə baxıb gəlirsən. 
Saçına gül-çiçək taxıb gəlirsən,  
Çox uzaq səfərə çıxma, şəlalə,  
Getsən, bir də geri baxma, şəlalə. 
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YAXŞI  AD 
 

Ömür adlı ağacdan 
Gündə bir yarpaq düşür. 
Özümüz də bilmədən  
Günlər keçir, ötüşür. 
 
Günlər gedir ömürdən  
Bir-bir qərib yolçutək. 
Keçən günə çatan gün 
Olmayıb  bu günədək. 
 
Həyat kimi şirin pay 
Veribdir Tanrı bizə. 
Tək o bilir neçə il 
Yazılıb bəxtimizə 
 
Qəfəsdəki quş kimi 
Gəl çırpınma, ay könül,  
İnsan gəldi-gedərdir,  
Heç nə əbədi deyil. 
 
Vaxtı tamam olanda 
Əzrayıl canı alır. 
İnsan köçür dünyadan,  
Ondan yaxşı ad qalır. 
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İKİ CƏLLAD 
 

Qədim zamanlarda bir şah var imiş,  
Ağıllı, tədbirli, işgüzar imiş. 
 

Beləymiş əzəldən şahın vərdişi,  
Səbrlə yoxlarmış görülən işi. 
 

Şaha yaxın idi sarayda vəzir,  
Həmişə olurdu əmrə müntəzir. 
 

Yığmışdı başına iş bilənləri,  
Təmkinlə dinlərdi həm gələnləri. 
 

Deyirlər saxlarmış iqamətində 
İki cəlladı da öz xidmətində. 
 

Əyanlar içində bu iki cəllad 
Başları kəsməklə çıxarmışdı ad. 
 

Onlar qılınc ilə can alırdılar,  
Şahın əzrayılı sayılırdılar. 
 

Bir gün xəbər çatdı şaha onlardan,  
Başları kəsərkən axan qanlardan. 
 

Dedilər: - Bu iki cəlladın əqli 
Camaat içində sayılır fərqli. 
 

Birini hörmətlə salamlayırlar,  
Birini cəlladdan betər sayırlar. 
 

Şaha çox qəribə gəldi bu xəbər,  
Dərin fikirlərə daldı bir qədər. 
 

Düşündü: - Əcaba, bu necə işdir? 
Mənim cəlladlarım nələr etmişdir? 
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Biri təriflənir, biri pislənir,  
Bu rəğbət, bu nifrət nədən bəslənir? 
 

Hər işi yerində yoxlamaq üçün 
Təmkinli, tədbirli göstərdi özün. 
 

Bütün əyanları yığdı saraya,  
Hətta nökərlər də gəldi haraya. 
 

Məşvərət çağırdı elə o dəmdə 
Fərman imzaladı bu haqda həm də. 
 

Dedi: - Cəlladların işi yoxlansın,  
Hələlik daxildə gizli saxlansın. 
 

Bir neçə nəfərlik dəstə yarandı,  
Cəlladlar olduğu yerə yollandı. 
 

Öncə təriflənən cəllad güdüldü 
Düşdü nəzatətə tədbir görüldü. 
 

Gördülər cəlladı öz iş yerində 
Durub sədaqətlə şahın əmrində. 
 

Baxdılar hər görən çəkilir yana,  
Dərin hörmət ilə baş əyir ona. 
 

Hamını dindirir şirin dil ilə,  
Hamıyla görüşür iki əl ilə. 
 

Kefləri, halları soruşurdu o,  
Tez-tez haqsızlarla vuruşurdu o. 
 

Durmuşdu önündə məsum bir cavan 
Cəllad bu cavana qurmuşdu divan. 
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Soruşdu: - Günahı nədir cavanın? 
Ona layiqdirmi hökmü divanın. 
 

Dedilər: - Yetirib qətlə qonşusun,  
Qonşu da başından itirib huşun. 
 

Yəni ki, ruhunu uçurub göyə,  
Göydə tanrısına qovuşsun deyə. 
 

Dinləyib məhbusun hekayətini 
Yoxlamaq istədi dəyanətini. 
 

Gördü ki, oxşamır cinayətkara 
Bilmədi nə sayaq çəkdirsin dara. 
 

Cəlladı nədənsə boğurdu qəhər 
Onu güdənlər də oldu bir təhər. 
 

Məhbusun artırdı ona hörməti 
Danışdı cəllada son həqiqəti. 
 

Dedi: - Qonşum mənə böhtan atmışdı 
Ağlımı yerindən bərk oynatmışdı. 
 

Şeytan azdırmışdı məni yolumdan 
Bir nəfər olmadı çəksin qolumdan. 
 

Özüm törətmişəm bu cinayəti,  
Bilirəm pozmuşam mən əmniyyəti. 
 

Bu işdə bir kimsə deyil günahkar 
Mən bu cinayəti etmirəm inkar. 
 

Həyəcan bürüdü bir an cəlladı,  
Sandı öz əlində ölür övladı. 
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Əfsus ki, yox idi özgə imkanı,  
Qurtara bilmədi dardan cavanı. 
 
Sonda güdükçülər məmnun qaldılar 
Özləri cəllada heyran oldular. 
 
Etdilər bu işdən şahı xəbərdar,  
Dedilər nə qədər tərifli söz var. 
 
Şahın hüzuruna yekdil gəldilər,  
Cəlladı hörmətə layiq bildilər. 
 
Güdükçü qoyulan bu kiçik dəstə,  
İndi də oldular başqa həvəsdə. 
 
Getdilər güdməyə o nahamarı,  
Görsünlər nə vaxtdan itirib arı. 
 
Nədən xalq içində hörməti yoxdur? 
Bəlkə mərhəmətdən qəzəbi çoxdur? 
 
Gəldilər, güddülər, vaxt ötürdülər,  
Cəlladı it kimi hürən gördülər. 
 
Qışqıra-qışqıra söyüş söyürdü,  
Məhbuslar önündə özün öyürdü. 
 
Zəhrimar yağırdı sir-sifətindən,  
Danışmaq olmazdı xoş ülfətindən. 
 
Sürürdü ömrünü dostsuz, sirdaşsız,  
Gündə neçəsini qoyurdu başsız. 
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Əsl cəllad idi bu zalım oğlu,  
Qılıncdan özgə şey kəsmirdi ağlı. 
 
Gördülər bu kişi qana hərisdir,  
Niyəti, məramı ölümdən pisdir. 
 
Pozur şahdan gələn hər bir fərmanı,  
Həddindən ziyadə axıdır qanı. 
 
Əlin əvəzinə ayaq kəsirdi,  
Ayaqdan vaz keçib qulaq kəsirdi. 
 
Birinin qılıncla vurub boynunu,  
Sonra da ağacdan asırdı onu. 
 
Şahın əf etdiyi məhbusların da 
Damğası var idi əndamlarında. 
 
Bir sözlə, çıxmışdı tamam özündən,  
Şahı da salmışdı xalqın gözündən. 
 
O zaman hər hökmü şahlar verirdi,  
Cəlladlar dinməzcə icra edirdi. 
 
Cəzasın alırdı yolu azanlar 
Şahın fərmanını tərsə yozanlar. 
 
Beləcə yoxlandı bu iki cəllad,  
Biri doğmalaşdı, biri oldu yad. 
 
Şah da agah oldu əməllərindən,  
Yaxşı işlərindən, əngəllərindən. 
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Məşvərət çağırdı yenə təcili,  
Dedilər: - Kiminsə çatıb əcəli. 
 
Şahın qəzəbinə tuş gəlib yəqin 
Görəsən kasıbdır, yoxsa ki, zəngin? 
 
Fikirlər bir qədər təhrif olundu,  
Günahkar nə zəngin, nə kasıb oldu. 
 
Şah əli qılınclı adam yolladı,  
Gətirsin hüzura qoşa cəlladı. 
 
Cəlladlar saraya gətirildilər,  
Camaat önündə dindirildilər. 
 
Kimliyi bilindi xalqa onların 
Açıldı sirrləri can alanların. 
 
Hərənin əməli oxundu üzə 
Ehtiyac qalmadı əlavə sözə 
 
Şahdan fərman gəldi, icra olundu,  
Hamının üzünə təbəssüm qondu. 
 
Xoşrəftar cəllada verildi ənam,  
Bədrəftar olanı etdilər edam. 

 
2012 
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BÜLBÜL 
 

Nazlana-nazlana qonub budağa,  
Sinəsin sakitcə verib qabağa. 
 
Cəh-cəh vurdu bağda bir sarı bülbül,  
Cuşə gəldi yenə sevdalı könül. 
 
Getdi uzaqlara bülbülün səsi,  
Bu səs heyran qoydu duyan hər kəsi. 
 
Nəğmədən insanlar xoşhal oldular,  
Onu alqışlayıb razı qaldılar. 
 
-Ah, necə gözəldir bülbülün səsi,  
Heç zərər görməsin onun nəfəsi. 
 
Nədəndir səsində bu kədər, bilək? 
Yanıqlı səsinə dözməyir ürək. 
 
Elə bil oxumur, ağlayır inan 
Xəstə ürəkləri dağlayır yaman. 
 
Bu nəğmədə saf eşqin havası var,  
Aşiqlərin dərdinin davası var. 
 
Ah-nalə eləyib ağlayır bülbül,  
Bülbülün qədrini bilmir zalım gül. 
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MİN BİR GECƏ 
 

Orta əsrlərə aid rəvayət var: 
Ərəb hökmdarı idi Şəhriyar. 
 
Onun vəzirinin bir qızı vardı,  
Qızı kim görsəydi bihuş olardı. 
 
Bu qız həm ağıllı, həm cəsarətliydi,  
Elmdə, təhsildə qabiliyyətliydi. 
 
Ölümə məhkummuş o cəsarətli qız,  
Sarayda parlayan gözəl bir ulduz. 
 
Şəhrizad haqqında nağıl deyirdi,  
Şah çox razı qalıb başın əyirdi. 
 
Qız maraqlı yerdə nağılı kəsir,  
Hökmdar qorxudan titrəyir, əsir. 
 
Ardın sabah gecə davam edirdi,  
Nağıl bitmirdisə, gecə bitirdi. 
 
Bu minvalla da min bir gecə keçdi,  
Hökmdar ədalətli bir qərar seçdi. 
 
Elan edirəm mən, bilin bu gündən,  
Şəhrizad haqqında olan hökmümdən 
 
Əl çəkməli oldum, eşitsin hamı,  
Belə imzaladım mən bu fərmanı. 
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TƏBABƏTİN ATASI 
 

Təbabətin atasıdır Hipokrat,  
Çoxlarına tanışdır bu məşhur ad. 
 
Atası Heraklitdən təhsil aldı,  
Tibb elmində zirvələrə ucaldı. 
 
Söyləndi həkimin cəsarətindən; 
Tibb ayrıldı məbəd təbabətindən. 
 
Məşhur alim oldu bütün dünyada,  
Əsrlər keçsə də, o düşdü yada. 
 
Topladı gücünü, cəsarətini,  
Göstərdi elmdə məharətini. 
 
Çalışdı sənətə məhəbbətilə,  
Ucaltdı xalqını öz zəhmətilə. 
 
O, tibbi coğrafiyanı kəşf etdi,  
Təcrübə yığmağa xaricə getdi. 
 
Müxtəlif yerlərə elədi səfər,  
Qazandı elmdə çox qələbələr. 
 
Neçə-neçə yeni məktəblər açdı,  
Məktəblər hər yana işıqlar saçdı. 
 
Yüzlərlə savadlı şagirdi oldu,  
Ondan dərs alaraq kamala doldu. 
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Antik təbabətdə islahat etdi,  
Tibb elmi o zaman irəli getdi. 
 
Elmi nailiyyəti gəlmədi saya,  
Şöhrəti səs saldı ulduza, aya. 
 
İndi kim həkimlik sənətin seçir,  
İlk öncə o, Hipokrat andı içir. 
 
Sonra öz işində tutaraq qərar,  
Vicdanla işləyib, olur bəxtiyar. 
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ENZİMLƏR 
 

Deyib məşhur həkimlər: 
-Bir şöhrətdir enzimlər. 
Onda sağlam həyat var,  
Yatmış gücü oyadar. 
Enzimlər, ay enzimlər,  
Yox sizə tay, enzimlər. 
 
Enzimsiz hər cür qida,  
Həyatçın olur xata. 
O, aclığı yox edir,  
Mədəni də tox edir. 
Enzimlər, ay enzimlər,  
Yox sizə tay, enzimlər. 
 
Həyatı və ölümü,  
Canlı, cansız aləmi,  
Bir-birindən ayıran,  
Ona ciddi fərq qoyan,  
Enzimlər, ay enzimlər,  
Yox sizə tay, enzimlər. 
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UNUTMA MƏNİ 
 

Ömür-gün yoldaşıma 
 

Sevgilim, həyatı heç bilmək olmaz,  
Əgər bu gün qışdır, sabah olur yaz. 
Axan qan damarda heç zaman qalmaz,  
Vaxt tez-tez ötsə də unutma məni. 
Unuda bilərmi sevən sevəni?! 
 
Neçə diyar gəzdim, neçə dağ gördüm,  
Neçə gülzar gəzdim, neçə bağ gördüm. 
Mən səni həmişə utancaq gördüm,  
Günlərim itsə də, unutma məni. 
Unuda bilərmi sevən sevəni?! 
 
Övladlar böyüyüb, qanad açdılar,  
Hərəsi bir yana bir gün uçdular. 
Parlaq ulduz kimi işıq saçdılar. 
Uşaqlar getsə də, unutma məni,  
Unuda bilərmi sevən sevəni?! 
 
Başımın üstünü qocalıq alıb,  
Xəstəlik məni də yatağa salıb. 
Dünyadan köçməyə yaman az qalıb 
Vaxt-vədə yetsə də, unutma məni,  
Unuda bilərmi sevən sevəni?! 
 
Ötən günlərimə mən baxa-baxa,  
Ümidi bağladım, Zakir, Allaha. 
Məzarım üstündə ot olub daha,  
Göyərib bitsəm də, unutma məni,  
Unuda bilərmi sevən sevəni?! 
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ÜRƏK 
 

İnsan göz açmazdan səkkiz ay qabaq,  
Ananın bətnində olarkən qonaq 
Vurmağa başlayır onun ürəyi,  
Hələ olmasa da arzu-diləyi. 
Sonradan yaranır başqa əzalar,  
Ürəyə həmişə verir əzablar. 
İnsanIn ürəyi yumruq boydadır,  
O da sağlam olsa, cana faydadır. 
Kədərin, sevincin aynası ürək. 
Arzunun, niyyətin mayası ürək. 
Başqa orqanlardan almadan kömək,  
Bir nasos rolunu oynayır demək. 
Təmannasız xidmət edir bədənə,  
Yorulmaq bilmədən çalışır yenə. 
Qanın ciyərlərdə dövr etməsində,  
Beyinə, ətrafa tam getməsində,  
Ürəyin zəhməti əvəzsiz olub. 
Heç kim deməz işi həvəssiz olub. 
İşləyir həmişə bir saat kimi,  
İnsana vəfalı köhlən at kimi. 
Ömrün qızıl tacı ürəkdir, ürək. 
Onun keşiyində dayanaq gərək. 
Diqqət yetirməsək düşər əzaba,  
Ağrının şiddəti gəlməz hesaba. 
Xəstəlik ürəyi didib parçalar,  
Digər əzalar da pis günə qalar. 
Böyrək, dalaq, mədə və qara ciyər,  
Ürəkdən güc-qüvvət almırmı məgər?! 
Başda səs-küy qopar, gözlərdə alov,  
Çalış xəstəliyi ürəyindən qov. 
Yoxlat, dərman yazsın həkimlər sənə,  
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Əməl et, ay oğul, böyük deyənə. 
Yoxsa, başın ağrar, gözün qaralar,  
Qan təziqin artar, rəngin saralar. 
Xəstəlik damarda dondurar qanın,  
Tədbir görülməsə, yetişər sonun. 
Ürək çox incədir, incədən incə,  
Üzülər, sən onu qoymasan dincə. 
Şirin söz dərmandır ürəyə inan,  
Xoş ovqat olanda tez durulur qan. 
Xəstəlik sağalmaz yalnız dərmanla,  
Söz də bir dərmandır, sən bunu anla. 
Ürəyin dərmanı sevinmək, gülmək,  
Gəzinti, xoş ovqat, məhəbbət, əmək. 

 
 
 
 
 



80 

ŞAİR ÖMRÜ 
 

Yenə bahar gəldi ömrüm təzələndi. 
Açıldı aydın səhər günüm təzələndi. 
Doğdu parlaq günəş, üzümə nur çiləndi,  
Şair necə yaşar istəyinə çatmasa,  
Şeirinə, sözünə məhəbbəti qatmasa? 
 
Şair gərək zəhmətkeş əllərdən zövq alsın. 
Yaxşı işdən, gözəl əməllərdən zövq alsın. 
İgidlərə könül verən gözəllərdən zövq alsın.   
Şair necə yaşar eşqi qəlbə yatmasa,  
Şeirinə, sözünə məhəbbəti qatmasa? 
 
Şair gənclikdən səyahəti sevməlidir,  
Qorumalıdır, təbiəti sevməlidir. 
Yazmalıdır həqiqəti, sevməlidir. 
Sair necə yaşar haqq yolunu tutmasa,  
Şeirinə, sözünə məhəbbəti qatmasa? 
 
Şair gərək xalqı gələcəyə səsləsin,  
Haqsızlığı görəndə qaldırsın öz səsin. 
Tutsun tərəfini haqlı olan hər kəsin,  
Şair necə yaşar, de, o rahat yatmasa,    
Şeirinə, sözünə məhəbbəti qatmasa? 
 
Şair gərək ömrünü heç verməsin bada,  
Yaxşı əsərlər yazıb-yaratsın dünyada. 
Gələcək nəsillər də salsın onu yada,  
Şair necə yaşar xəyallardan dadmasa,  
Şeirinə, sözünə məhəbbəti qatmasa? 
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TOXUCU QIZ 
 

Yanaqların dağ laləsitək qızarıb,  
Çatma, qara qaşların canımı alıb,  
Gözlərin nədən belə xəyala dalıb? 
Getmə, dayan, a mehriban toxucu qız,  
İşinə ürəkdən yanan, toxucu qız. 
 
Hər gün növbədə beş dəzgaha baxırsan,  
Gözləyirəm, de, haçan işdən çıxırsan? 
Gəlmirsən, qəlbim evimi yıxırsan,  
Vurulmuşam sənə inan, toxucu qız. 
Getmə, dayan, a mehriban toxucu qız,  
 
Qırılmıs saplara tez düyün atırsan,  
Yatmayır, gecəni gündüzə qatırsan. 
Uğurlar qazanıb arzuna çatırsan,  
Sözünün üstə dayanan, toxucu qız,  
Getmə, dayan, a mehriban toxucu qız. 
 
Toxuduğun parçalara söz ola bilməz,  
Peşəni sevməsən, iş düz ola bilməz. 
Fabrikdə sənin kimi qız ola bilməz,  
Mənə oğrun-oğrun baxan, toxucu qız,  
Getmə, dayan, a mehriban toxucu qız,  
 
Toxuduğun parçadan paltar geyirlər,  
Bəyənirlər çox, sənə əhsən deyirlər. 
Zakir də şərəfinə yazar şeirlər,  
Oxuyar el- Azərbaycan, toxucu qız,  
Getmə, dayan, a mehriban toxucu qız. 

                       



82 

TANRIDAN İSTƏK 
 

Qocalığı calamısan  yaxama,  
Çox əcayib şeylər girir yuxuma,  
Tanrım, rəhm et, həyatıma toxunma,  
Səslənirəm artıq başqa avazda 
Mənə möhlət əta elə bir az da. 
 

Mən dünyanı sevə-sevə yaşadım,  
Ağır, yüngül, hər yükünü daşıdım,  
Hələ durur neçə-neçə yaşıdım,  
Sökülməyib altımdakı palaz da 
Mənə möhlət əta elə bir az da. 
 

Bu qocalıq yaman düşüb izimə,  
Taqətsizlik meylin salıb dizimə,  
Bel bükülüb, qırış qonub üzümə,  
Yalvarıram sənə hər gün namazda 
Mənə möhlət əta elə bir az da. 
 

Ömrüm boyu öz yolumla getmişəm,  
Həyatımda nə lazımsa etmişəm,  
Elə bilmə hər arzuma yetmişəm,  
Mizrabımın gözü qalıb o sazda 
Mənə möhlət əta elə bir az da. 
 

Həsrət dolu illərimi bitirdim,  
Vətənimi, torpağımı itirdim,  
Bəlkə bir gün gedib tapıb gətirdim,  
Gərək onda körpü olum “Araz”da 
Mənə möhlət əta elə bir az da. 
 

Çoxlu qohum-əqrəbalı, köklüyəm,  
Boynumdadır minnətləri, yüklüyəm,  
Mən nədənsə dost-tanışa ərkliyəm,  
Yubileyim olmalıdır bu yazda 
Mənə möhlət əta elə bir az da. 

                       2012 
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QOCALIQ 
 

Qocalıq düşgünlük, miskinlik deyil,  
O çox hörmət ilə aramla gəlir. 
Susub dinməməyi küskünlük deyil,  
Keçdiyi yollara baxıb dincəlir. 
 
Hamının ömründə bir naxışdır o,  
Gəncliyi pərişan qoyur həmişə. 
Arxaya boylanan bir baxışdır o,  
Baxır içimizdən qopan keçmişə. 
 
Azad quşa dönüb, gəzir dünyanı,  
Yoluxur hamıya xəstəlik kimi. 
Bu dərd min illərdir əzir dünyanı,  
Gəlmir xoşumuza bəzən görkəmi. 
 
Qocalıq müdriklik, kamillik çağı,  
Ömrün başı qarlı dağlıq dövrüdür. 
Bütün fəsillərin bar verən bağı,  
Nəsildən nəsilə qalan körpüdür. 
 
Çapıb köhlənini, ötüb illəri,  
Rast olub acıya, düşüb şirinə. 
Müdrik kəlamlarla öpüb dilləri,  
Dönüb şairlərin gözəl şerinə. 
 
İnsan qocaldıqca ağır tərpənər,  
Gənclər hörmət edib, baş əyər ona. 
Yenicə dil açan məsum körpələr,  
Babamsan, nənəmsən söyləyər ona. 
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Əfsus qocalığı hörmətdən salan,  
Özünə qapanmış qocalar da var. 
Övlad qayğısından kənarda qalan,  
Özgəyə tapınmış qocalar da var. 
 
Gəncliyi mənasız vurmayın başa,  
Meşşan təbiətdə yanar qocalıq. 
Sağlam həyatınız dəyməsin daşa,  
Yaman kövrək olur, sınar qocalıq. 

 
                              2012 
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MƏNƏ QOCA DEMƏYİN 
 

Mənə qoca deməyin,  
Bu söz xətrimə dəyər. 
Ağir bir yükə dönüb,  
Qəddimi vaxtsız əyər. 
 
Mənə qoca deməyin,  
Qısaltmayın yolumu. 
Hünəriniz var əyər,  
Qatdalayın qolumu. 
 
Mənə qoca deməyin,  
Təzə-tər nəfəsim var. 
Yaşayıb yaratmağa,  
Tükənməz həvəsim var. 
 
Mənə qoca deməyin,  
Qaraltmayın qanımı. 
Keçirirəm yarımla,  
Hələ ki, hər anımı. 
 
Mənə qoca deməyin,  
Saçlarımı ağ görüb. 
Yəqin kimsə sizlərdən,  
Başı qarli dağ görüb. 
 
Mənə qoca deməyin,  
Mən ağacda budağam. 
Ömrüm yarı olsa da,  
Qocalıqdan uzağam. 
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ÇOX YAŞAMAQ İSTƏYİRİK 
 

Ömür tanrı payımızdır,  
İnsanlara bəxş edilib. 
Qismətimiz nə qədərsə,  
Alnımıza nəqş edilib. 
 
Bu bir tale yazısıdır,  
Misra-misra yaşayırıq. 
Acısını, şirinini 
Çiynimizdə daşıyırıq. 
 
Kök atırıq ağac kimi,  
Budaq-budaq ucalırıq. 
Budaqların arasında,  
Kötükləşib qocalırıq. 
 
Ğünlər aydan-aya keçir,  
İllər ötür ömrümüzdən. 
Yaradanın işinə bax,  
Geri alır ömrü bizdən. 
 
Həyat sosuz, əbədidir,  
Davam edir bizli, bizsiz. 
Mənasını anlamadan,  
Yaşayırıq bəzən izsiz. 
 
Bəzən olur hərislikdən 
Həddi aşmaq istəyirik. 
Ölüm haqdır deyə-deyə,  
Çox yaşamaq istəyirik. 
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İNSANLIQ 
 

Tanrının bizlərə verdiyi həyat,  
Yaşayıb qurmağa sövq edir bizi. 
Hamı dərk eləmir bu sirri heyhat,  
Ömür yollarında qalmayır izi. 
 
Bu qoca dünyanın olduq sakini,  
Gəldik insanlığı yaşatmaq üçün. 
Yığıb içimizə qəzəbi, kini,  
Gəlmədik dünyanı boşaltmaq üçün. 
 
İnsanlar müxtəlif, insanlar qəliz,  
Bütün yer üzünə hakimdir onlar. 
Durub qulluğunda okean, dəniz,  
Nədənsə bir deyil hələ insanlar. 
 
Adəm övladıyıq, bu bizim addır,  
Tanrının yoluyla düz gedək deyə. 
Bizim qollarımız qoşa qanaddır,  
Uca zirvələri fəth edək deyə. 
 
Daim ucalıqda dayanaq gərək,  
Enməyək ayağa, alçaq yerlərə. 
Yaşayaq, yaşadaq, şad ömür sürək,  
Bu hal nəsib olsun bütün ellərə. 

 
                        1975 
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ŞƏRAB 
 

Dərdə dərman sayır şərabı dostum,  
Bəyənmir “Barjom”i, “Sirabı” dostum,  
İçəndə çaş vurur, mizrabı dostum,  
O hansı dərddir ki, dərmandır şərab? 
Vaxtsız ölümlərə fərmandır şərab.  
 
O çox ailələr, evlər dağıdıb,  
Əvvəl gülənləri sonra ağladıb,  
Ağlını azdırıb, yolun bağladıb. 
Həyatda ən qısa dövrandır şərab         
Vaxtsız ölümlərə fərmandır şərab. 
 
Şərab dəryasında üzənlər batır,  
Özünü ölümün cənginə atır,  
Əfsus belələri nədənsə artır,  
Anlamır zəhərli ilandır şərab 
Vaxtsız ölümlərə fərmandır şərab. 
 
Deyirlər: Birinci badə qaydadır,  
Guya ki, ikinci cana faydadır,  
Üç-dörddə bilinmir kim nə haydadır,  
Ömürdə fəlakət, böhrandır şərab 
Vaxtsız ölümlərə fərmandır şərab. 
 
Qədər bilməyəndə, həddi aşanda,  
Beyin dumanlanıb, ağıl çaşanda,  
Ayaq büdrəyəndə, dil dolaşanda,  
Deməyin bu dərdə dərmandır şərab 
Vaxtsız ölümlərə fərmandır şərab. 
 

2004 
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QIZIMA NƏSİHƏT 
  

Qızım, bu sözləri sənə deyirəm,  
Atayam, gərək mən nəsihət verəm. 
Ay mənim ağıllı, mehriban qızım,  
Hörmət et böyüyə hər zaman, qızım,  
Bil qədrini ata, ana, qardaşın,  
Onlara güvənsən ağrımaz başın. 
Dinlə qayınatanın söhbətini sən,  
Saxla qayınananın hörmətini sən. 
Təzə qohumların, həyat yoldaşın,  
Olsun ən qiymətli zərin, daş-qaşın. 
Həmişə vəfalı, sədaqətli ol,  
Möhkəm iradəli, dəyanətli ol. 
Əvvəlcə bir düşün, sonra gül, danış,  
Dinləyən adamlar desinlər alqış. 
Söhbətin mənalı, hikmətli olsun,  
Sözlərin çox şirin-şərbətli olsun. 
Nüşabəm, Həcərim, Nigarım, qızım 
Ətirli çiçəyim, baharım, yazım. 
Övlada çox gözəl tərbiyə versən,  
Axırda sən ondan xeyir görərsən. 
Mənim öyüdümü yadında saxla,  
Çıxarıb sınaqdan sözümü yoxla. 
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ÖLÜMDƏN  GÜCLÜ 
 

Çar Pyotr, Mariya Hamiltonu sevirdi,  
Bu eşq onun qəlbini nə vaxtdır ki dəlirdi . 
 
Mariya isə çarı heç görmək istəmirdi 
Bu barədə heç kimə o, bir kəlmə demirdi. 
 
Qız ancaq bu sarayda istəyirdi birini- 
Saray xidmətçisini - Pyotrun yavərini,  
 
Bu sevgidən qoca çar xəbərdar olan zaman,  
Mariyanı olümə məhkum etdi həmin an. 
 
Qız həm işkəncə vaxtı, həm də ki eşafotda,  
Yavəri sevdiyini təsdiq etdi həyatda. 
 
Məhkum qız eşafota qalxıb təzim edərkən,  
Bu vaxt çarın ürəyi ağrıdı qəm-kədərdən. 
 
Ağ donunu geymişdi sonuncu dəfə bu qız,  
Sanki çarın gözünə görünürdü bir ulduz. 
 
Bir anlıq yada salıb çar bu vəfasız yarı,  
Tutub onun qolundan çəkdi özünə sarı. 
 
İstədi qızı öpsün, son dəfə qucaqlasın,  
Sonra edam etdirsin, bu ölümə ağlasın. 
 
Nifrət dolu gözləri görərkən çar sarsıldı,  
Boşaldı birdən əli, arzu qəlbində qaldı. 
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Mariyanın yavərə olan təmiz sevgisi,  
Mat qoymuşdu inanın sarayda bu məclisi. 
 
Kor-peşman çar Pyotr dönüb yerinə getdi,  
O, gücsüz olduğunu, nəhayət ki, dərk etdi.  
                             
“Fərmanla sevmək olmaz, fərmanla ölmək olar” 
Bil sevgisiz yaşamaq insanı dərdə salar. 
 
Mariyyanın sevgisi ölümdən güclü oldu,  
Qız sevdalı başını kötük üstünə qoydu. 
 
Mariya Hamiltonun cəllad boynunu vurdu,  
Çar Pyotr tələsik birdən yerindən durdu. 
 
Eşafotdan götürdü Mariyanın başını,  
Hönkürüb ağlayaraq o tökdü göz yaşını. 
 
Çar, doyunca bu başın öpdü dodaqlarından,  
Utanmadı məclisə gələn qonaqlarından. 
 
Xoşbəxtdir bu dünyada sevgi qədri bilənlər,  
Məhəbbəti yolunda Mariyatək ölənlər. 
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ŞEİR DEYİLMİ? 
 

Baharın tər nəfəsi,  
Axan çayların səsi,  
Bülbüllərin nəğməsi 
Səncə, şeir deyilmi? 
 
Ürəkdən gələn xoş söz,  
Yollara dikilən göz. 
Məhəbbətdən yanan üz 
Səncə, şeir deyilmi? 
 
Açılar təzə səhər,  
Asta-asta meh əsər,  
Üzə tökülən tellər 
Səncə, şeir deyilmi? 
 
Nə gözəldir göy çəmən,  
Vurulur insan qəlbən. 
Ətir saçan yasəmən 
Səncə, şeir deyilmi? 
 
Nəğmə deyir göy dəniz,  
Sahilləri tər-təmiz. 
Yarını gözləyən qız 
Səncə, şeir deyilmi? 
 
Sən bizim Bakıya gəl,  
Milli parkda gəz, dincəl. 
Bax, yazdığım bu əsər 
Səncə, şeir deyilmi? 
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DÜNYANIN XOŞBƏXTİYƏM 
 

Həyat üzümə güldü,  
Gözümün yaşın sildi. 
Bütün oba el bildi,  
Dünyanın xoşbəxtiyəm. 
 
İnsanlar yaşa dolur,  
Deməyə sözü olur. 
Arzularım çin olur,  
Dünyanın xoşbəxtiyəm. 
 
Heç vaxt paxıl olmadım,  
Qəlbə kədər salmadım. 
Eldən geri qalmadım,  
Dünyanın xoşbəxtiyəm. 
 
Qane oldum mən aza,  
Qoymadım nəfsim aza. 
Ürək dönmədi buza,  
Dünyanın xoşbəxtiyəm. 
 
Gəzdim, səyahət etdim,  
Bir çox yerlərə getdim. 
Arzu-murada yetdim,  
Dünyanın xoşbəxtiyəm. 
 
Zakirəm, söhbətim var,  
Xalqa sədaqətim var. 
Hər yerdə hörmətim var,  
Dünyanın xoşbəxtiyəm. 

 
 



94 

XATİRƏN YAŞAYIR 
 

Dünyasını dəyişən qohumların və  
dostların əziz xatirəsinə 

 
Hər gün dona girir bu zalım fələk,  
Yazıq insanlara gəlir min kələk. 
Hərəni bir yolla aparır tək-tək,  
Paltarı soyunub geyirlər kəfən,  
Nə deyim Fələyə, ah nə deyim mən! 
 
Hər kəs özünə bir yuva qayırdı,  
Ancaq saydığını fələk sayırdı. 
Apardı dostları, bizdən ayırdı,  
Yoxdur aramızda bir çoxu cismən. 
Nə deyim Fələyə, ah nə deyim mən! 
 
Köçən adamların say-hesabı yox. 
Qan verir ürəyim, sanki dəyib ox,  
Onlardan bir qədər yaşasam da çox,  
Ruhum uçub gedib, boş qalıb bədən 
Nə deyim Fələyə, ah nə deyim mən! 
 
Vədə yetişəcək, gün gələcəkdir,  
Zakir də dünyanı tərk edəcəkdir. 
Yasın saxlayacaq, el deyəcəkdir: 
Şair, xatirəni yaşadır Vətən,  
Nə deyim Fələyə, ah nə deyim mən! 
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QORXAĞIN 
 
Həyat yollarında büdrəyib çaşar,  
İçində boğular, cözü qorxağın. 
Özündən güclüyə nəğmələr qoşar 
Daim qıprıq olar ğözü qorxağın. 
 
Dostuna kəc baxıb düşmənə gülər 
Cəlladı özünə ən yaxın bilər,  
Öpər ayağından, çəkməsin silər 
Bir zərrə utanmaz üzü qorxağın. 
 
İgidlik, cəsarət ondan uzaqdır 
Alçaq təpələr də gözündə dağdır 
Qorxu gecə-gündüz ona qonaqdır 
Əsir bərk ayaqda dizi qorxağın. 
 
Çətin döyüşlərə atılan  deyil 
Barıtsız güllədir, açılan deyil 
Qalxıb düşmənindən öc alan deyil 
Dəyməz bir igidə yüzü qorxağın. 
 
Olmaz xislətində əzm, dəyanət 
Qorxaqlıq üzündən edər xəyanət 
Köçüb bu dünyadan gedər nəhayət 
Silinər hər yerdən izi qorxağın. 
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DİL 
 
Gözəl danışmaqla məclisi bəzər,  
Sözdən çələng hörər, incilər düzər. 
Ağızdan qulağa daim söz süzər 
Həm acı bir zəhər, həm dərmandı dil. 
Tükənməz xəzinə bir umandı dil. 
 
Sözün qiymətini bəzən artırar,  
Hərdən də söz ilə könüllər qırar 
Dinləyən hər sözdə bir məna arar 
Güclü kəlamların xirdarıdır dil 
Bütün hikmətlərin açarıdır dil. 
 
Ağızda büdrəsə, çaşdırar sözü,  
Yalana uğrayub, söyləməz düzü,  
Başı bəlalara salarsa özü,  
Açıb günahını anladandı  dil 
Günahı olanı danladandı dil. 
 
Danışır bizimlə öz dilimizdə,  
Yatır ağız adlı mənzilimizdə,  
Rəngdə bir olsa da hər birimizdə,  
Sözdə ayrı-ayrı mənadadır dil 
Belə bir məqama amadədir dil. 
 
Onu xoş niyyətlə danışdırsalar 
Sözünün xətəri tamam az olar 
Çox əyər qov qoyub alışdırsalar 
Aləmi odlayıb yandırandı dil 
Hər kəsə haqqını qandırandı dil. 
 

2006 
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SEVGİ  
 RİTMLƏRİ 

 
 

Ay üzlü bir gözəldən busə almayınca sən,  
Sanırsan ki, azadsan bu dünyaya gələndən. 
Elə ki, busə aldın özün də hiss etmədən 
Həmin ahu gözlünün damğalı əsirisən. 
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MƏHƏBBƏTDƏN YAZACAĞAM 
 

Qocalsam, yaşım ötsə də,  
Cavanlıq çağım getsə də,  
Bir sözlə, ömür bitsə də,  
Saralmayan, heç solmayan 
Təravətdən yazacağam-  
Məhəbbətdən yazacağam. 
 
Məhəbbət bir qaynar qazan,  
Məhəbbət bir sönməz vulkan,  
Məhəbbətsiz ürək viran. 
Sirri hələ açılmayan 
Sədaqətdən yazacağam- 
Məhəbbətdən yazacağam. 
 
Çaylar tərsinə axarmı? 
Aşiq ölümdən qorxarmı? 
Məhəbbət yaşa baxarmı? 
Sevməmək deyildir asan,  
Bu hikmətdən yazacağam- 
Məhəbbətdən yazacağam 
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MƏHƏBBƏTİN GÖZ YAŞLARI 
 

Gizlədilir yaxınlardan, uzaqlardan,  
Yavaş-yavaş sallanır gül yanaqlardan,  
Öpüb yanan gözəl qönçə dodaqlardan,  
Axıb gedər məhəbbətin göz yaşları,  
Qəlbi didər məhəbbətin göz yaşları. 
 
Sönməyən ehtiraslar, səmimi sözlər,  
Eşqdən alışan, yanan utancaq üzlər. 
Xoşbəxtlik içində dolan qara gözlər...  
Axıb gedər məhəbbətin göz yaşları,  
Qəlbi didər məhəbbətin göz yaşları. 
 
Eşqin parıltısı sevən qəlblərə qonar,  
Yanar ürəklər bir daha alovlanar. 
Sevənlər özlərini çox xoşbəxt sanar,  
Axıb gedər məhəbbətin göz yaşları,  
Qəlbi didər məhəbbətin göz yaşları. 
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AY  İŞIĞINDA 
 

Gecə sakit, səs-səmir yox, bağçadayıq,  
Sevgilimlə oturmuşuq skamyada. 
Yuxudadır bütün şəhər, bizik ayıq,  
Ötən günlər bircə-bircə düşür yada. 
 

Külək əsir gecə yarı sərin-sərin,  
Ağacların yarpaqları pıçıldaşır. 
Ürəyinə şadlıq dolur sevənlərin,  
Bu anlarda sevincimiz aşıb-daşır. 
 

Elə bil ki, söhbət edir yarpaqlar da,  
Sevənlərin ürəyinə sevinc qonur. 
Birdən-birə hicran odu dodaqlarda 
Öpüşlərin təsirindən buza donür. 
 

Bərk-bərk sıxıb qollarımın arasında 
Saysız öpüş aldım incə dodağından. 
Qucaqladım onu gecə yarısında 
Bihuş oldum gül dərdikcə yanağından. 
 

Eşqdən, sevgidən doymaq olarmı? 
Döyünür sinədə cəfakeş ürək. 
Ürəyin xətrinə dəymək olarmı? 
Aramsız çırpınır qəfəsdə quştək. 
 

Ay durmadan işiq salır üzümüzə,  
Şöləsindən saf eşqimiz parlaq olur. 
Nur çilənir ay üzündən qəlbimizə 
Ürəyimiz məhəbbətdən ilham alır... 
 

Gecə keçir, sübh açılır, görürəm mən,  
Qara zülfü gül üzünə atmışdır yar. 
Ləzzət aldım məhəbbətin nəfəsindən,  
Bütün gecə qucağımda yatmışdır yar. 
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SƏNİNLƏ GÖRÜŞƏNDƏ 
 

Qış da mənə yaz olur,  
Dərdim, qəmim az olur. 
Kefim yaman saz olur  
Səninlə görüşəndə. 
 
Xoşbəxtdir sevən kəslər. 
Qəlbdə oyanır hisslər,  
Yanır, yaxılır pislər 
Səninlə görüşəndə. 
 
Çiçəklər başın əyər,  
Buzlar ərisə əyər. 
Bir gün min ilə dəyər 
Səninlə görüşəndə. 
 
Sənə doyunca baxdım,  
Hicranın evin yıxdım. 
Sevgimə sahib çıxdım 
Səninlə görüşəndə. 
 
Hər ağacdan saz olmaz,  
Hər gözəldə naz olmaz. 
Zakir dünyaya sığmaz 
Səninlə görüşəndə. 
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SEVGİ GÜNAH DEYİL 
 

Tək və qəmgin görünürsən gözlərimə,  
Bir qulaq as qəlbdən gələn sözlərimə. 
 

Ürəyimdə yer ayırdım inan sənə,  
Yada salıb saf eşqimi tez gəlsənə. 
 

Xatırladım o romantik görüşləri,  
De, unutmaq olarmı ilk öpüşləri. 
 

Tanrı verib məhəbbətin fərmanını,  
Aşiq daim yada salır cananını. 
 

Ölüm gəlsə, əgər ruhum çıxsa candan,  
Eşqim yalnız susa bilər həmin andan. 
 

Səni, gülüm, yaradana qurbanam mən,  
Səndə olan gözəlliyə heyranam mən. 
 
Dəyişmə sən küləkli bir hava kimi,  
Gəl, təmkinlə de-danış sən, ol səmimi.   
 

Əl çəkəsi deyiləm mən inan səndən,  
Kəsə bilməz qabağımı heç bir düşmən. 
 

Əgər mən  öz sevgilimi anıramsa,  
Gecə-gündüz eşqi ilə yanıramsa,  
 

Axı bunun nəyinə pis demək olar? 
Məhəbbətə ilahi hiss demək olar! 
 

Dünya sevgi ilə yaşayır əzəldən,  
Sevgisiz bir an yaşaya bilmərəm mən. 
 

Eşqi bir kimsə əlimdən ala bilməz,  
Zakir eşqə biganə qala bilməz. 
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SƏNDƏN AYRI DÜŞƏNDƏ 
 

Dünya gözdə qaralır,  
Məni yağış, qar alır. 
Həyat mənasız olur 
Səndən ayrı düşəndə. 
 
Heç kim halımı bilməz,  
Gözüm yaşını silməz. 
Üzüm heç zaman gülməz 
Səndən ayrı düşəndə. 
 
Gözüm yoldan yığılmaz,  
Məni heç kim çağırmaz. 
Xəstə könlüm sağalmaz 
Səndən ayrı düşəndə. 
 
Qışda hər yer qar olar,  
Qarda gələn yar olar. 
Gəlməz, dünya dar olar 
Səndən ayrı düşəndə. 
 
Dinlə Zakir deyəni: 
Hədsiz sevirəm səni. 
Allah öldürsün məni 
Səndən ayrı düşəndə. 
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SEVGİ, MƏHƏBBƏT HİSSİ 
 

Həyatın ürəyidir,  
Eşqimin özəyidir,  
Ömrümün bəzəyidir 
Sevgi, məhəbbət hissi. 
 
Sevincə batar gedər,  
Qəzəbi atar gedər,  
Hifrəti tarmar edər. 
Sevgi, məhəbbət hissi. 
 
Dağlardan maral keçib,  
Bulaqlardan su içib. 
Ürəyim səni seçib,  
Sevgi, məhəbbət hissi 
 
Ən şirin şey həyatdır,  
Həyatda toy-busatdır. 
Sevənlərə qanaddır 
Sevgi, məhəbbət hissi 
 
Çox sakit, həm də şəndir,  
Bəxtiyarlığa təndir. 
İlahidən gələndir 
Sevgi, məhəbbət hissi. 
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GİZLƏTMƏ  EŞQİNİ 
 

Gəl ceyran yerişlim, gəl maral gözlüm,  
Qaşları kamanım, ey mələk üzlüm,  
Sən mənim həyatım, xoş, şirin sözlüm,  
Bilirəm ki, məni candan sevirsən,  
Eşqini nədəndir bəs gizlədirsən? 
 
Qoşa gəzdik məhəbbətin bağında,  
Qoşa gördüm şamamanı tağında,  
Sevdim səni yaşın yetkin çağında,  
Bu yaşımda məni heyran edirsən,  
Eşqini nədəndir bəs gizlədirsən? 
 
Məhəbbətlə yükləmişəm özümü,  
Deməmişəm neçə-neçə sözümü,  
Baxışların yandırsa da üzümü,  
Mən getdiyim yollar ilə gedirsən,  
Eşqini nədəndir bəs gizlədirsən? 
 
Səndən ayrı, tək qalmaqdan qorxuram,  
Özgə səmtə yol salmaqdan qorxuram,  
Mən əğyara rast olmaqdan qorxuram,  
Sənə vurğun olduğumu bilirsən,  
Eşqini nədəndir bəs gizlədirsən? 
 
Nə gözəldir yarı sevib, oxşamaq,  
Bu sevgini ürəyində daşımaq,  
Nəyə lazım məhəbbətsiz yaşamaq? 
Mən bilirəm sən də belə deyirsən,  
Eşqini nədəndir bəs gizlədirsən? 

 
                    2000 



106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q�$Z�$LL �$R 
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Bir gül üzlü nazlı yarı sevmişəm 
Güllər içrə ilk nübarı sevmişəm. 
 
Bar yetişib vüsalının bağında,  
Budağında qoşa narı sevmişəm. 
 
Eşq odundan saldı közü canıma 
Sevgisində etibarı sevmişəm. 
 
Gül bağında görüşməyə söz verib 
Sözündəki düz ilqarı sevmışəm. 
 
Mən tək o da eşq odunda çırpınır 
Səsindəki intizarı sevmişəm. 
 
Məftun edib məni hüsnü-camalı 
Şux yerişli  bir dildarı sevmişəm. 
 
Vüsalına yetişməyə muştaqam 
Həyatımda mən bu varı sevmişəm. 
 
Yaman girib ürəyinə Zakirin 
Ona görə o nigarı sevmişəm. 

 
                                                  2012 
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Bağa baxsan, yetişib bağ dolu barın olacaq,  
Əkdiyin hər bir ağac sevgili yarın olacaq. 
 
Dik tutub başını hər işdə güvənsən özünə,  
Fəth edib zirvəni, dağ boyda vüqarın olacaq. 
 
Ehtirasdan yaranan odlu məhəbbət diləsən,  
Elə zənn etmə bu eşq daimi varın olacaq. 
 
Bülbülə qibtə edib girmə gülün bağçasına,  
Dolaşıb gül koluna, sinədə xarın olacaq. 
 
Arzulardır aparan insanı daim irəli,  
Kamına yetmək üçün güclü axarın olacaq. 
 
Gər həyat eşqinə sadiq yaşayıb, ömr eləsən,  
Bütün ömrün uzunu güllü baharın olacaq. 
 
Zakir, aldansan əgər şöhrətə, dünya malına,  
Dünyanı fani görüb, naleyi-zarın olacaq. 

 
                                                     2009 
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Borcluyuq biz hamımız verməyə bir can Vətənə,  
Edərik istəsə hər an onu qurban  Vətənə. 
 
Gəzmişik çöllərini, dağ və düzənliklərini,  
Bu gözəllikdə görüb olmuşuq heyran Vətənə. 
 
Yeni saldıqca şəhər, kəndləri etdikcə abad,  
Açmışıq düşməni ram etməyə meydan Vətənə. 
 
Gəzir azad, dolaşır dünyanı şan-şöhrətimiz,  
Verilib söz deməyə bir belə dövran Vətənə. 
 
Biz bu gün şad yaşayır, güclü cəmiyyət qururuq,  
Baş əyir “Kaspi” kimi bir böyük uman Vətənə. 
 
Dar günündə hayına çatmağa bizlər dayanıb,  
Qoymarıq kimsə yaza məhvinə fərman Vətənə. 
 
Könlünü şad elə, Zakir, demə təkdir obamız 
Yaraşır ta ki, qədimdən ulu  Şabran Vətənə. 
                

                                                2010 
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Əksən əgər, bar gətirən bağdı dost 
Arxanı soykətməyə bir dağdı dost. 
 
Hər sözü düz, əhdinə sadiq olan 
Şani-şərəf həm gözəl əxlaqdı dost. 
 
Şad gününü əl çalıb alqışlayan,  
Bəd gününə həmfikir olmaqdı dost. 
 
Darda qalıb düşsən ümidsizliyə,  
Əl yetirib, halına yanmaqdı dost. 
 
Çıxsan uzaq bir yola, etsən səfər,  
Həsrət ilə yollara baxmaqdı dost. 
 
Olsa dolanmaqda çətinliklərin,  
Maddi kömək, qayğına qalmaqdı dost. 
 
Dostuna tən olmağa layiqdisə,  
Naqis olub kim deyər axmaqdı dost. 
 
Zakiri məftun elədin dostluğa 
Alnın açıq, hər an üzün ağdı, dost. 

 
2005 
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Mən məhəbbətlə yanan odlu gözün vurğunuyam,  
Könlümə şölə salan nurlu üzün vurğunuyam. 
 
Çıxıram seyrə Vətən mülkünü zövq almaq üçün,  
Məftunam dağlarına, həm də düzün vurğunuyam. 
 
Yandırıb-yaxsa da əndamımı canan baxışı 
Baxışından cana düşmüş o közün vurğunuyam. 
 
Oxşayır gözlərimi işvəli yarın yerişi,  
Dodağından süzülən sirli sözün vurğunuyam. 
 
Eşqimin bənzəri var yanğılı bülbül səsinə,  
Yolunu qəlbimə salmış bu izin vurğunuyam. 
 
Heyran olsam nə qədər çöldə olan gül-çiçəyə,  
Gül  bağında qucağı güllü qızın vurğunuyam. 
 
Zakirəm yarımı sevməklə ötürdüm yaşımı 
Yetmişi haqlamışam, amma yüzün vurğunuyam. 
 

                                               2012 
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Çəkib eşqin qılıncını yar öldürür məni,  
Olub könlüm içrə bir qubar, öldürür məni. 
 
Bitərək bağçamda gül açdı, döndüm bülbülə,  
Gülümün kolundakı o xar öldürür məni. 
 
Atıb məhəbbət adlı bir ocağın oduna,  
Rəhm eləmir o nazlı nigar, öldürür məni. 
 
Gəzdirir divanətək  həsrətin yollarında,  
Qoyub vüsalına intizar, öldürür məni. 
 
Gizlədir dəvasın məndən olsam da xəstəsi,  
Artırır dərdimi bietibar, öldürür məni. 
 
Nədəndir bilməm bu qədər mənə naz etməyi ? 
Onda olan bu yersiz vüqar öldürür məni. 
 
Zakirəm, hər fəğan etdikcə yarım zövq alır,  
Sinəmdən qopan bu ahu-zar öldürür məni. 
 

                                          1997 
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Sevgilim, seyr eləyib eşqimizin ğüllü bağın,  
Anmışam bağda gəzən günlərimin sənli çağın. 
 
Gəzmişik bağda qoşa, dadmışıq eşqin barını,  
Açmışıq bir-birinə sirli məhəbbət otağın. 
 
Sevgi dəryasına baş vurmağa amadə idik,  
Qaçışırdıq  da tutub əl-ələ dərya qırağın. 
 
Mən geciksəydim əyər vəd olunan vaxtda bağa,  
Yığılırdı naz ilə bir neçə an qaş-qabağın. 
 
Hər görüşdükcə vüsalın odu artırdı yaman,  
Mən danışdıqca sənin lalələnirdi yanağın. 
 
Qısılıb ağuşuma, daldalayırdın üzünü,  
Öpüşə hazır idi  bəlkə də onda dodağın. 
 
Zakirəm, sanma bu gün səndən uzaqlaşmadayam,  
Olaram istəsən, əlbət, yenə hər gün qonağın. 

                     
                  1998 
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Sən mənim qaməti şux, sevgili cananımsan,  
Qəlbimin parası, cismimdə əziz canımsan. 
 
Çaşdırır ağlımı eşqin, dəyişir əhvalım,  
Könlümün novrağı, ömrüm günü, xoş anımsan. 
 
Bağçamın qönçə gülü, sevgimizin dastanı,  
Günəşin tən yarısı, şəfəqdə al danımsan. 
 
Bir həyat çeşməsisən, gərçi suyundan içsəm,  
Sanaram cana axıb dövr eləyən qanımsan. 
 
Boylanıb dörd tərəfə hansı cəhətdən baxsam,  
Görürəm surətini, sən demə dörd yanımsan. 
 
Gəl məhəbbət bağına qoyma nigaran yarı,  
Vəslinə yetməyə can bəslədiyim kamımsan. 
 
Zakirəm, mehmanım ol, çıxma kənar qəlbimdən,  
Sən mənim varlığımı fəth edən insanımsan. 

 
                                                     2000 

 
 
 
 
 

 
 



115 

Atdı dilbər məni eşq ilə qalanmış oduna,  
Baxmadı könlümün od içrə qopan fəryadına. 
 
Yanğıdan nalə çəkib, sızlayıram şamı-səhər,  
Salmayır yağmalanan yarını zalım yadına. 
 
Mənə aşiqsə əgər, bəs niyə gəlmir görüşə? 
Nə xələldir gətirir hər dəfə eşqin adına? 
 
Bizə həsrətli qalıb gizli görüş yerlərimiz,  
Vermişik gör nə qədər vaxtı fələyin badına. 
 
Durub hicran yolumun üstdə, keçilməz dağ olub,  
Dönmüşəm əldə külüng Şirinin Fərhadına. 
 
Yarıma yetmək üçün ən uca dağlar aşaram,  
Ataram addımımı yolların ən bərbadına. 
 
Zakir həsrətli qalıb yara, batıb göz yaşına,  
Eləyin yarı xəbərdar ki, yetişsin dadına. 
                                            

 2003 
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İstərəm bir dəlisov, işvəli cananım ola,  
Onu hər gün belə şən görməyə imkanım ola. 
 
İlk görüşdə danışıb ərz eləyə kimliyini,  
Dinləyə sözlərimi, gizlicə heyranım ola. 
 
Məst edə könlümü hərdən süzərək gözlərini,  
Belə bir görkəm ilə ən gözəl insanım ola. 
 
Onu sevdikcə sevim, qəlbimə hakimlik edə,  
Həm güzar eyləyə dərgahıma, mehmanım ola. 
 
Qoy çəkim həsrətini, ta ki dönüm xəstəsinə,  
Gələ dərman eləyə dərdimə, loğmanım ola. 
 
Dura qarşımda gözəl cilvəli o nazlı sənəm,  
Eşqimə səcdə edib, əhd ilə peymanım ola. 
 
Deyirəm, sevgilim, kaş yetə bu arzularım 
Uçaraq zirvəsinə qonmağa tərlanım ola. 
 
Zakiri qəmli görüb, yar da çəkə həsrətini,  
Güc verə gözlərinin yaşına, nalanım ola. 
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SATİRA 
VƏ 

TƏMSİLLƏR 
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ŞİR VƏ TÜLKÜ 
 
Yaman qocalmışdı şir,  
Lap düşmüşdü taqətdən. 
Enib alçalmışdı şir,  
Məhrum olmuşdu ətdən. 
 
Hər gün candan keçirdi, 
Ona yaltaqlananlar. 
Uzaq düşmüşdü indi, 
Ətrafında olanlar. 
 
Bir gün bu xəstə şirin, 
Halı tamam pozuldu. 
Düşdü toruna şərin,  
Ona quyu qazıldı. 
 
Yol azdırdı tülkünü,  
Hiyləsi işə düşdü. 
Gəzib meşə mülkünü,  
Gəlib şirlə görüşdü. 
 
Şirə dedi:- Doğrudan,  
Xəstəlik üzüb səni. 
Canın çıxır ağrıdan,  
Gözün görməyir məni. 
 
Sahib mənəm meşəyə,  
Atamdan qalıb bu yer. 
Ya çıx burdan eşiyə,  
Ya da aylıq vergi ver. 
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Qulağını geniş aç,  
Eşit, ey qoca, məni. 
Dolaşaraq qarnı ac, 
Tapdalama meşəni. 
 

Çürük diş kimi artıq, 
Sənin ömrün laxlayıb. 
Ağzın da kəsmir qatıq,  
Ölüm səni haqlayıb. 
 

Belə dil-dil ötküsü, 
Şiri haldan salırdı. 
Bir dərənin tülküsü, 
Ondan qisas alırdı. 
 

Şirin səbri daraldı,  
Nəfəs aldı dərindən. 
Gah gözləri qaraldı,  
Gah oynadı yerindən. 
 

Qabardaraq tükünü, 
Ucadan nərildədi. 
Bir pəncəyə tülkünü,  
Yerlə yeksan elədi. 

  
-Bu nankorlar meşəni,  
Xaraba qoyar, - dedi. 
Sonra çəkib dişinə 
Tülkünü tamam yedi. 
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NADAN FİL HƏKİMİ 
 

Qədim zamanda bir adil şah vardı,  
Qəlbindəki nur üzünə qonardı. 
 Başqa şahlarla da dostluq edərdi,  
Tez-tez yanlarına gedib-gələrdi. 
Bir dəfə səfalı yaz günlərində,  
O növbəti görüşlərin birində. 
Bu şaha bir fili peşkəş verdilər,  
Təntənəylə saraya gətirdilər. 
Filçin xəzinədən pul ayırdılar,  
Yedirib-içirib fili, doyurdular. 
Filəbaxan, həkim təyin edildi. 
İşçilər hər şeylə təmin edildi. 
Bu minvalla neçə-neçə il keçdi,  
Həkim bu sarayda çox yedi-içdi. 
Bir iş görmədi elə yıxılıb yatdı,  
Yaman çox kökəldi, çəkisi artdı. 
O, tamam yadından çıxardı fili- 
Şahın sevimlisi, gülü, bülbülü. 
Yaşayırdı fil sabaha gümansız,  
Qalmışdı həkimsiz, dava-dərmansız. 
Günlərin birində fil xəstələndi,  
Hamının üzünə kədər ələndi. 
Dalğalı dənizə bənzədi saray,  
Bu hal davam etdi inan bircə ay. 
Yığılıb adamlar fikrə getdilər,  
İşdən hökmdarı agah etdilər. 
Şah bunu eşidib birdən bağırdı,  
Onun gözlərindən qəzəb yağırdı. 
-Kimə arxayınsız, bu məlum deyil,  
Gözdən qoymusunuz, xəstələnib fil. 
Xidmətçi və həkim ayırmışam mən,  
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Neçə ildir maaş alıblar məndən. 
Yaxşı baxmayıblar, filim xəstədir,  
Ayağa qalxmayır, lap can üstədir. 
Həkim neçə dəfə ənam alıbdır,  
Puldan, mükafatdan razı qalıbdır. 
Sonra əmr etdi:- Tez olun, çapın,  
Yerin deşiyindən həkimi tapın. 
Mənim fərmanımı ona yetirin,  
Əli-qolu bağlı bura gətirin. 
Fili qoy təzədən müayinə etsin,  
Sonra azad olub evinə getsin. 
Yoxsa asdıraram dar ağacından,  
Ya da ki həbsdə ölər acından. 
Gedib gördülər ki, yatıbdır həkim,  
Xoruldayır, onu oyadacaq kim? 
Silkələyib axır ki, oyatdılar,  
Çiləyib üzünə su ayıltdılar. 
Kefli həkim filin yanına gəldi,  
Yoxlamaqçın filə sarı əyildi. 
Gözün güclə açıb o, filə baxdı,  
Heç nəyi seçmədi, eynəyi taxdı. 
Bu vaxt sərilmişdi yazıq fil yerə,  
Həkimi salmışdı o, dərdisərə. 
Həkim hey fırlandı filin başına,  
Bir şey anlamadı, döydü başına: 
-Bu başdırsa, bunun quyruğu hanı? 
Ayıra bilmədi, qaraldı qanı. 
Başı axtarmağa qarışdı başı,  
Tapmayıb axırda tökdü göz yaşı. 
Qorxudan quruyub yerində qaldı. 
Nəfəsi kəsildi, rəngi saraldı. 
Apardı əbədi yuxu həkimi,  
Özü icra etdi şah verən hökmü. 
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PAXIL 
  

Özündən çox razıdır,  
Həyatdan narazıdır. 
Qaranın qarasıdır,  
Tutar azar paxılı,  
Mərdimazar paxılı. 
  
İlk sözü lənət olar,  
Söhbəti qeybət olar. 
Qəlbi küdurət olar 
Tutar azar paxılı,  
Mərdimazar paxılı. 
 
Doyunca deyib-gülməz,  
Heç kimin dərdin bilməz . 
Qəlbindən kini silməz 
Tutar azar paxılı,  
Mərdimazar paxılı. 
 
Axtarışdadır gözü,  
Görməyir heç vaxt düzü 
Bəd xəbərdir hər sözü. 
Tutar azar paxılı,  
Mərdimazar paxılı. 
 
Hər zaman oyaqdır o,  
Qaz kimi ayıqdır o. 
Ölümə layiqdir o 
Tutar azar paxılı,  
Mərdimazar paxılı. 

 

 



123 

“FİLOSOF” KEÇİ 
 

Keçi baxıb güzgüyə, 
Özünü çox öyürdü. 
Basaraq haya, küyə, 
Qapıları döyürdü. 
 
Yamsalayıb alimi, 
Filosofam deyirdi. 
Xəlvətə keçən kimi, 
Qaratikan yeyirdi. 
 
Bu ala-boz bisavad,  
Keçiliyin danırdı. 
Almaq üçün rütbə-ad, 
Hərislikdən yanırdı. 
 
Eynək taxıb gözünə, 
Müdriklik eyləyirdi. 
Xitam verib sözünə, 
Ucadan mələyirdi. 
 
Elmin astanasında,  
Kandarında yatırdı. 
Qoyunlar arasında,  
Qoça kəllə atırdı. 
 
Əsil-nəcabətini, 
Tez-tez soxurdu gözə. 
Çəkib şişə ətini, 
Bir gün qoydular közə. 
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VULKAN 
 

Qoca vulkan püskürdü, 
Nərə çəkib ürəkdən. 
Öskürdü, hey öskürdü, 
Dayanmadan o bərkdən. 
 
Yatmırdı ipə, sapa,  
Çoxalırdı buxarı. 
Layları çapa-çapa, 
Dırmaşırdı yuxarı. 
 
Yeri göyə sovurdu,  
Od püskürdü ağzından. 
Torpağı da qovurdu,  
Nələr keçdi ağlından. 
 
Sakitləşmədi vulkan,  
Qaynar sular axıtdı. 
Yaratdığı bu tufan,  
Ətrafını dağıtdı. 
 
Lakin uzun çəkmədi,  
Söndü yanan ocağı. 
Çox uzağa getmədi,  
Yüksəltdi ancaq dağı. 
 
İcindəki palçığı,  
Çəkib kənara atdı. 
Hikkəsi bu alçağı,  
Quyusunda partlatdı. 
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PİSLİK GEDƏCƏK BADA 
 

Cavan çinar gileyli dedi qoca çinara: 
- Sənin yaşlı görkəmin gətirib məni zara. 
Tək mənəm insanlara kömək əli uzadan,  
Sən artıq qocalmısan, baxan yoxdur heç sənə. 
Daha niyə qarışsın mənim kölgəm kölgənə ? 
Qoca çinar dilləndi:- Niyə gülürsən mənə? 
Sən də qocalacaqsan, onda gülərlər sənə. 
Pislik eyləmə mənə, pislik gedəcək bada,  
Bil ki, ancaq yaxşılıq qalacaqdır dünyada. 

 
                                          1964   
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ŞİRİN SƏHVİ 
 

Böyük bir  meşənin dərinliyində,  
Uca ağacların sərinliyində. 
 
Heyvanlar və quşlar məskən salmışdı,  
Yaşaya-yaşaya ad san almışdı. 
 
Bu meşə-dövlətin güclü fəndgiri 
Şir oğlu şir idi şahı, öndəri. 
 
Meşədə hərənin öz vəzifəsi,  
Özünə uyğunda çıxırdı səsi. 
 
Bir gün bəyan oldu şahın fərmanı,  
Fərmanla canavar aldı ormanı. 
 
Yəni ki vəzifə verildi ona,  
O gündən dəyişdi, girdi hər dona. 
 
Yığdı heyvanları yaratdı firma,  
Oldu şirdən sonra ikinci sima. 
 
Toplaşdı başına qohum, qardaşı,  
Qanunlar çıxardı hər addım başı. 
 
Şirin etimadı çıxdı yadından,  
Verdi neçə fərman onun adından. 
 
Başladı quru-boş vədlər verməyə,  
Çalışdı hamını sevindirməyə. 
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Dedi: -Olmayacaq incidən sizi,  
Burdan silinəcək ovçunun izi. 
 
Sizin yurdunuzdur meşə, həm tala,  
Qurun bu meşədə alınmaz qala. 
 
Mənəm arxanızda böyük havadar,  
Daim olacağam əhdə vəfadar. 
 
Tamam dəyişəcək yurdun havası,  
Daha olmayacaq qarın davası. 
 
Tez-tez toplayaraq o heyvanları,  
Bir-bir keçirirdi gözdən onları. 
 
Dönüş yaradırdı guya işində,  
Hər gün can verirdi biri dişində. 
 
Beləcə həftələr, aylar ötüşdü,  
Canavar özgə bir xəyala düşdü. 
 
Aldatdı sözünə inananları,  
Axıtdı meşədə nahaq qanları. 
 
Gündüzlər başını soxub kollara,  
Gecələr çıxırdı ova yollara. 
 
Nəfsini içində boğa bilmirdi,  
Çox zaman ağzının qanın silmirdi. 
 
Yeyirdi meşədə gücü çatanı,  
Var idi yanında ara qatanı. 
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Tükülər, çaqqallar ulaşırdılar,  
Onun ətrafında dolaşırdılar. 
 
Quyruq bulayırdı ona kaftarlar,  
Qana həris idi bu ağzı darlar. 
 
Çıxıb meşəlikdən, verib boy-boya,  
Hücum edirdilər kəndə, obaya. 
 
Canavar doymurdu qoyun-quzudan,  
Ayrıla bilmirdi o bu arzudan,  
 
Çaqqal və tülkünün peşəsi vardı,  
Həmişə gözləri hində olardı. 
 
İslah olunmayan o boz canavar,  
Didib-dağıdırdı yolunda nə var. 
 
Vurdu insanlara xeyli ziyanlar,  
Yığıldı boğaza bütün heyvanlar. 
 
Hətta dovşanlar da dilə gəldilər,  
Cüyürlər, ceyranlar lap kövrəldilər. 
 
Quşlar cikkildəşib verdi səs-səsə,  
Bülbüllər dözmədi artıq qəfəsə. 
 
Narazı heyvanlar üsyan etdilər,  
Onun arxasınca çölə getdilər. 
 
Pozdular meşənin əsayişini,  
Aldılar dövrəyə o boz vəhşini. 
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Tutub bağladılar meşədə tirə,  
Xəbər yolladılar şir oğlu şirə. 
 
Şir aldı xəbəri, həmin o anda,  
Qalxaraq oturdu təxti-rəvanda. 
 
Onu gətirdilər həmin tədbirə,  
Taxtını qoydular ehmalca yerə. 
 
Şir nə nərə çəkdi, nə də bağırdı,  
Bildi ki, vəziyyət xeyli ağırdı. 
 
Fillər, kərgədanlar hey gərnəşirdi,  
Pələnglər qəzəblə yeri eşirdi. 
 
Şahın yaxınları onu danladı,  
Şah da öz səhvini indi anladı. 
 
Çünki canavarı bu vəzifəyə,  
Şir özü qoymuşdu dirbaşdır deyə. 
 
Tamam unutmuşdu canavarlığın,  
Yırtıcı xislətli bu boz varlığın. 
 
Vurmaq əvəzinə onun boynunu,  
Qurda tapşırmışdı məsum qoyunu. 
 
Vaxtında tədbirin görməliydi o,  
Qurdun cəzasını verməliydi o. 
 
Odur ki yerindən sıçradı birdən,  
Nəzərlər dikildi ona hər yerdən. 
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Əvvəlcə dustağı tirdən açdırdı,  
Sonra da meşədən çölə atdırdı,  
 
Dedi:- Öldürməyin faydası yoxdur,  
Belə nadürüstlər çöllərdə çoxdur. 
 
Qoy gedib dolaşsın dərəni, dağı,  
Meşəyə dəyməsin bir də ayağı. 
 
Canavar qovuldu elindən uzaq,  
Tamam tənhalaşıb oldu yalquzaq. 

             
1992 
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QISQANCLIQ 
 

Elmdə şöhrətli bir neçə alim 
Yenilik eşqilə etdilər təlim. 
 
Bu işə həkimlər cəlb olundular 
Təcrübə yerində həm bulundular. 
 
Qoyuldu ortaya plan, öhdəlik 
Qısqanclıq adlanan o pis xəstəlik. 
 
Xeyli söz açdılar ziyanətindən 
Həm də insanlara xəyanətindən. 
 
Bilmək istədilər qorxuncluğunu 
Bu mənfur azarın nə olduğunu. 
 
Dedilər: Zülmünə dözməyir ürək,  
Bunu təcrübədə gərək göstərək. 
 
Bir çox canlılardan kənar keçildi,  
Elmi təcrübəyə quşlar seçildi. 
 
İki cüt bülbülü sandılar xəstə,  
Hər cütü qoydular ayrı qəfəsdə. 
 
Oxudu erkəklər gözəl səsiylə,  
Bir yerdə olarkən öz dişisiylə 
 
Sonra ayırdılar dişilərindən 
Dəyişik saldılar bir-birlərindən 
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Gördülər bülbüllər fəqan etdilər,  
Didib özlərini al qan etdilər. 
 
Çırpınıb qəfəsə, qanad vurdular,  
Tük yolub, mərəkə, şivən qurdular. 
 
Onları bu hala salan nə idi… 
Alımlər, həkimlər bu sirri bildi. 
 
Quşlar bir-birinə qısqanırdılar 
Odsuz və alovsuz hey yanırdılar. 
 
Yenilik eşqinə düşən alimlər,  
Amandır, etməyin belə təlimlər! 
 

2003 
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MƏHƏBBƏT NƏĞMƏSİ 
 

(Lirik poema) 
 

Qədd-qamətinə vuruldum, ey yar,  
Bu eşq sevdasını bilməsin əğyar. 
 
Məhəbbət odunda yanıram şamtək,  
Barı insafa gəl, et mənə kömək. 
 
Zülfünü əlinlə götür üzündən,  
Nolar, ay üzünü görüm bircə mən. 
 
Görməsəm, yanaraq kül olaram bil,  
Sənsiz həyat mənə heç lazım deyil. 
 
Rəhm elə, sevgilim, bir anlıq de-gül,  
Qəfəsdə məhv olar yoxsa bu bülbül. 
 
Batma günahlara sən, ey nazlı yar,  
Gəl yar ürəyimi, gör nə arzu var. 
 
Ölürəm üzünün həsrətilə mən,  
Xəncərlə bağrımı deşirsən nədən? 
 
Tərsliyin daşını ataydın barı,  
Mənim harayıma çataydın barı. 
 
Bax, nazlı yarım ah-naləmi eşitdi,  
Üzümə gülümsəyib mənə naz-qəmzə etdi. 
 
Bəxtiyar yarım: - Qovuş vüsala, - dedi. 
Dözə bilmədim, hicran qəlbimi yedi. 
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Bu sevgi əzəldən xoş gündə doğulmuş,  
Onun xəmiri məhəbbətdən yoğurulmuş. 
 
Ayıra bilməz heç qüvvə məni səndən,  
Yer çıxsa hətta belə öz məhvərindən. 
 
Oturaydıq ağacların arasında,                             
Ulduzlu-aylı gecənin yarısında. 
 
Eşqimizdən söhbət aça biləydik biz,  
Məhəbbətin işığında güləydik biz. 
 
Dinlədikcə sevən qəlbin nəğməsini,  
Eşidəydik ilahi eşqin səsini. 
 
Bu nəğmədə var tar səsi, kaman səsi,  
Həyat eşqi, ətirli gənclik nəfəsi. 
 
İki qəlbin döyüntüsü, həyəcanı,  
Aça bilməz damarlarda donan qanı. 
 
Susma, dillən, sən ey məhəbbət nəğməsi,  
Qaynar gənclik həyatımın təranəsi. 

 
Nəğmələrdən dilə gəldi bu dağ, dərə,  
Damla-damla sevgi axdı könüllərə. 
 
Tale səni mənə elçi göndərmişdir,  
Bu sevdadan əl çəkməyim müşkül işdir. 

 
Sayrışan ulduzların xeyir-duası,  
Gül-çiçəyin ətri, dağların havası. 
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Məst elədi, qüvvət verdi sevgimizə,  
Ox-kirpiklər keşik çəkdi xumar gözə. 
 
Gözəl keçdi bu gecəmiz gündüz kimi,  
Biz parladıq göy üzündə ulduz kimi. 
                           
Yar oyatdı məni dedi: “Qalx, ay igid,  
Dinlə məni, sözlərimi yaxşı eşit. 
 
Məhəbbət yolları çınqıllı, daşlıdır,  
Səhv edənin gözləri daim yaşlıdır”. 
 
- İnan, gözəl, sən çıxdın bu sınaqdan,  
Baş çıxardın, doğrusu, qaradan, ağdan. 
 
Məhəbbət nəğməsi çox gözəl oxundu,  
Mənim  qəlbimdə sarı telə toxundu. 
 
Biz sevgimizlə bəxtiyarıq dünyada,  
Sevən kəslər heç vaxt eşqi verməz bada. 
 
Ölüm haqdır, o tanımır, səni, məni,  
Bircə olüm susduracaq bu nəğməni. 
                          
Bu nəğmədə var neçə-neçə arzular,  
İki sevənin ürəyində yağ qalar? 
 
Bu  nəğmələr könüllərin nəğməsidir,  
Bu nəğmələr bülbüllərin nəğməsidir. 
 
Bu nəğmənin səsində canlı həyat var,  
Sözündə, avazında toy var, busat var. 
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Eşq elə bir oddur ki, yandırır məni,  
Xoşbəxt oluram oxusam bu nəğməni. 
 
Kirpiklərdən gilə-gilə axan hər yaş,  
Sevgi  oduyla gözdə quruyaydı kaş. 
 
Bütün sevənlər həyatda üzüağ  olsun,  
Pis gözdən, yad nəfəsdən qoy uzaq olsun 

                             
Sarılıram sevgilimin qollarına,  
Kam alıram eşq odunda yana-yana. 
 
Busə alıb sevgilimin dodağından,  
Hey öpürəm onun lalə yanağından. 
 
Pərvanətək yanıb, şamtək əriyirəm,  
Qəlbdən tikan çıxan kimi mən deyirəm: 
 
- Oxqay, necə gözəlmiş eşqin nəğməsi,  
Dinləsən, eşidilər qəlbimin səsi. 
 
Gəlişinə qurbanam, ey mehriban yar,  
Bu saf məhəbbətə dəyməsin ruzigar. 
 
Yanıb kül olsam, bəlkə, xoş olar sənə? 
Ey canan, gəl zülm etmə bu qədər mənə. 
 
Sərv ağacıtək çox uca qamətin var,  
Bir dəfə baxmaqla oldum biixtiyar. 
 
Eşqin badəsini gəl birgə içək biz,  
Həyat yollarını bərabər keçək biz. 
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Gizlətmə üzünü, qoy bir baxım barı 
Canım üzülüb oldu yarıbayarı. 
 
Ardınca gəzirəm mən kölgətək sənin,  
Bil, əl çəkən deyiləm, mənimsən, mənim. 
 
Gözəl camalına vurğunam, yarım,  
Tək sənsən ömrüm, günüm, dövlətim, varım. 
 
Məcnun kimi dəli-divanə olmuşam,  
Getməyə halım yox, yollarda qalmışam. 

                              
Naz ilə oturdu mənimlə o canan,  
Qaçdı bal dodaqlar, oldum ona heyran. 
 
Mən eşq dəlisiyəm, bil bunu sən, ey gül,  
Məhəbbət nəğməsini oxuyur bülbül. 
                          
Eşqin kamanından ox ataraq sən. 
Xəstə ürəyimi dəlib-deşirsən. 
 
Kədər dənizində göz yaşı tökdüm,  
Gecə-gündüz gözümü yollara tikdim. 
 
Səni görən kimi coşaram, ay yar,  
Hüsnünə min dastan qoşaram, ay yar. 
 
Qəmzənlə, ey gülüm, aldın canımı,  
Axtardım hey, tapmadım mən dərmanımı. 
 
Gəl kədər girdabına girmə, ey könül,  
Qəm əfi ilan kimi əl çəkən deyil. 
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Xəyal quşum qanad çalıb uçdu göylərə,  
Sədasından dilə gəldi min dağ, min dərə. 
 
Arxadan vurma məni, ey nazlı sona. 
Günahım nədir mənim, söylə bir mana? 
 
Məkrli niyyəti kənar etsin qəlbimiz. 
Təmiz sevgimizlə xoşbəxt yaşayaq biz. 
 
Ürəyimdə var tükənməz arzularım. 
Tezliklə çatacağam vüsala, yarım. 
 
Bu nəğməmin sədası gəlsin uzaqdan,  
Hər gün xoş söz eşidək dildən, dodaqdan. 

 
SON 
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